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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/718
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie zawieszenia statusu Malty jako państwa oficjalnie uznawanego za wolne od gruźlicy
w odniesieniu do stad bydła oraz w sprawie zmiany załącznika I do decyzji 2003/467/WE
(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2762)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt
wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A.I pkt 5,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dyrektywa 64/432/EWG ma zastosowanie do wewnątrzunijnego handlu bydłem. Określono w niej warunki,
zgodnie z którymi państwo członkowskie może zostać uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy w odniesieniu do
stad bydła, jak również warunki zachowania takiego statusu.

(2)

Decyzja Komisji 2003/467/WE (2) stanowi, że państwa członkowskie wymienione w rozdziale 1 załącznika I do
tej decyzji są uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła.

(3)

Malta została wymieniona w rozdziale 1 załącznika I do decyzji 2003/467/WE w drodze decyzji wykonawczej
Komisji (UE) 2016/448 (3).

(4)

W listopadzie 2017 r. Malta zgłosiła wystąpienie ogniska gruźlicy bydła, potwierdzone wyodrębnieniem M. bovis
w ramach badania laboratoryjnego. W trakcie postępowania kontrolnego u bydła z innego stada wystąpiła
dodatnia reakcja na badanie w kierunku gruźlicy bydła. To drugie stado otrzymało zwierzęta z przypadku
wskaźnikowego.

(5)

Malta wprowadziła środki określone w załączniku A.I do dyrektywy 64/432/EWG, w szczególności cofnęła status
pierwszego stada jako oficjalnie wolnego od gruźlicy i zawiesiła status drugiego stada. W związku z tym Malta
nie może już spełniać kryteriów zachowania statusu państwa oficjalnie wolnego od gruźlicy bydła określonych
w pkt 4 załącznika A.I do dyrektywy 64/432/EWG, a ponadto nie rozstrzygnięto, jakie jest źródło zakażenia.

(6)

Na podstawie informacji przekazanych przez Maltę w związku z wystąpieniem ognisk gruźlicy bydła Komisja
stwierdza, że istnieją dowody na znaczącą zmianę sytuacji w zakresie gruźlicy bydła w tym państwie
członkowskim.

(7)

Status Malty jako państwa oficjalnie uznanego za wolne od gruźlicy bydła należy zatem zawiesić do czasu, aż
wyniki badań monitorujących i dochodzeń epidemiologicznych wykażą, że ogniska choroby są pod kontrolą,
stosowane są środki zgodnie z pkt 4 lit. b), c) i d) załącznika A.I do dyrektywy 64/432/EWG, a odsetek stad
bydła, u których stwierdzono zakażenie gruźlicą, nie przekroczył 0,1 % wszystkich stad w ciągu nieprzerwanego
okresu 12 miesięcy, natomiast pod koniec tego okresu co najmniej 99,9 % stad bydła powinno zostać oficjalnie
uznanych za wolne od gruźlicy.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2003/467/WE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności
i Pasz,

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) Decyzja Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiająca status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy
i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (Dz.U. L 156
z 25.6.2003, s. 74).
3
( ) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/448 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE
w odniesieniu do statusu Malty jako państwa oficjalnie wolnego od gruźlicy i brucelozy w odniesieniu do stad bydła (Dz.U. L 78
z 24.3.2016, s. 78).
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
1.

Zawiesza się status Malty jako państwa oficjalnie wolnego od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła.

2.
Aby odzyskać status państwa oficjalnie wolnego od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła, Malta musi spełnić
następujące warunki:
a) nadal spełniane są warunki określone w pkt 4 lit. b), c) i d) załącznika A.I do dyrektywy 64/432/EWG;
b) wszystkie stada bydła zostały poddane badaniom w kierunku gruźlicy bydła zgodnie z procedurami określonymi
w pkt 1 załącznika A.I do dyrektywy 64/432/EWG;
c) odsetek stad bydła, u których stwierdzono zakażenie gruźlicą, nie przekroczył 0,1 % wszystkich stad w ciągu
nieprzerwanego okresu 12 miesięcy;
d) pod koniec okresu 12 miesięcy, o którym mowa w lit. c), co najmniej 99,9 % stad bydła uzyskało status stad
oficjalnie wolnych od gruźlicy.
Artykuł 2
W załączniku I do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji 2003/467/WE rozdział 1 otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ 1

Państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy
Kod ISO

Państwo członkowskie

BE

Belgia

CZ

Republika Czeska

DK

Dania

DE

Niemcy

EE

Estonia

FR

Francja

LV

Łotwa

LT

Litwa

LU

Luksemburg

HU

Węgry

NL

Niderlandy

AT

Austria

PL

Polska

SI

Słowenia

SK

Słowacja

FI

Finlandia

SE

Szwecja”

