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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 4 lutego 2013 r.
zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany
swoich rocznych programów monitorowania BSE
(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 435)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/76/UE)
czące minimalnej wielkości próby do badania w przy
padku zatwierdzenia rocznego programu badań staty
stycznych pod kątem BSE u bydła poddanego ubojowi
jako zdrowe (4).

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające
zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych
pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności
jego art. 6 ust. 1b akapit drugi,

(5)

W swoim sprawozdaniu EFSA stwierdził, że według
szacunków z modelu opracowanego w odpowiedzi na
mandat Komisji (model C-TSEMM) badanie zwierząt
poddanych ubojowi jako zdrowe nie jest wymagane do
tego, by przy obecnym systemie nadzoru zagrożonych
subpopulacji (zwierzęta padłe, zwierzęta poddane
ubojowi z konieczności i przypadki podejrzeń klinicz
nych) szacowana częstość występowania choroby
w odniesieniu do grupy państw UE-25 jako całości
wynosiła jeden wykrywany przypadek na 100 000
sztuk dorosłego bydła, przy poziomie ufności wyno
szącym 95 %, co stanowi międzynarodową normę usta
nowioną przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt
(OIE) dla prowadzenia systemów nadzoru BSE. Nawet
gdyby w 2011 r. nie badano zwierząt podanych ubojowi
jako zdrowe, system nadzoru i tak zapewniłby szaco
waną częstość występowania wynoszącą jeden przypadek
na 5 355 627 sztuk w dorosłej populacji bydła
w państwach UE-25, przy poziomie ufności wynoszącym
95 %.

(6)

Biorąc pod uwagę tendencję spadkową w zakresie wystę
powania BSE w Unii Europejskiej, szacunki EFSA,
z których wynika, że w państwach UE-25 system
nadzoru oparty wyłącznie na badaniu zagrożonych
subpopulacji z łatwością spełni międzynarodową normę
dotyczącą sposobu prowadzenia nadzoru BSE, oraz fakt,
że badanie zwierząt poddanych ubojowi jako zdrowe nie
jest wymagane w celu spełnienia międzynarodowej
normy ustanowionej przez OIE w celu monitorowania
BSE, badanie bydła poddanego ubojowi jako zdrowe
może zostać zakończone w państwach UE-25, pod
warunkiem że będą badane zwierzęta z trzech zagrożo
nych subpopulacji. Przepisy dotyczące systemu nadzoru
nad bydłem poddanym ubojowi jako zdrowe
w państwach UE-25 powinny zatem zostać odpowiednio
zmienione.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 ust. 1b rozporządzenia (WE) nr 999/2001
stanowi, że roczne programy monitorowania dla państw
członkowskich, które wykazały poprawę sytuacji epide
miologicznej na swoim terytorium w oparciu o określone
kryteria, mogą podlegać zmianie.

(2)

W załączniku do decyzji Komisji 2009/719/WE z dnia
28 września 2009 r. upoważniającej niektóre państwa
członkowskie do zmiany swoich rocznych programów
monitorowania BSE (2), zmienionej decyzją wykonawczą
2011/358/UE (3), wymieniono 25 państw członkowskich
upoważnionych do zmiany swoich rocznych programów
monitorowania zgodnie z art. 6 ust. 1b rozporządzenia
(WE) nr 999/2001 (zwanych dalej „państwami UE-25”).

(3)

W zakresie monitorowania bydła poddawanego normal
nemu ubojowi w celu spożycia przez ludzi art. 2 ust. 1
lit. a) decyzji 2009/719/WE stanowi, że państwa UE-25
przeprowadzają badania na obecność BSE u wszystkich
sztuk bydła powyżej 72 miesięcy, natomiast art. 2 ust. 3
stanowi, że od dnia 1 stycznia 2013 r. państwa UE-25
mogą podjąć decyzję o zbadaniu jedynie minimalnej
rocznej próby bydła powyżej 72 miesięcy poddanego
ubojowi jako zdrowe.

(4)

W dniu 8 października 2012 r. Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął sprawozdanie
w sprawie wsparcia naukowego i technicznego, doty

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.
(2) Dz.U. L 256 z 29.9.2009, s. 35.
(3) Dz.U. L 161 z 21.6.2011, s. 29.

(4) Dziennik EFSA 2012; 10(10):2913.
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Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1
Art. 2 ust. 3 decyzji 2009/719/WE otrzymuje brzmienie:
„3.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) od dnia
1 stycznia 2013 r. państwa członkowskie wymienione
w załączniku mogą zadecydować, że zwierzęta w subpopula
cji, o której mowa w tej literze, nie będą badane.”.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2013 r.
W imieniu Komisji
Tonio BORG

Członek Komisji

