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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 571/2008
ze dne 19. června 2008,
kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde
o kritéria přezkoumání ročních programů sledování týkajících se BSE
(Text s významem pro EHP)

o přezkoumání svých ročních programů sledování BSE.
Aby tyto členské státy mohly předložit Komisi žádost
o přezkoumání ročních programů sledování BSE, je
nutné stanovit kritéria prokázání zlepšení epizootologické situace BSE.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro
prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec
uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci,
tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (dále jen „TSE“) u zvířat. Dále stanoví, že každý
členský stát provádí roční program sledování TSE založený na aktivním a pasivním dohledu.

(4)

Uvedená kritéria představují epizootologické ukazatele,
jejichž cílem je kvantifikovaně zhodnotit vývoj situace
BSE v členských státech za období několika let.

(5)

V zájmu jasnosti a jednotnosti by uvedená kritéria měla
být stanovena v příloze III nařízení (ES) č. 999/2001.

(6)

Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
(2)

(3)

V čl. 6 odst. 1b nařízení (ES) č. 999/2001 se uvádí, že
členské státy, které prokáží zlepšení epizootologické
situace na svém území, mohou zažádat o přezkoumání
ročních programů sledování.

Několik členských států, které v rámci epizootologické
situace, pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii
(BSE), vykazují pozitivní vývoj, projevilo zájem

Článek 1
Příloha III nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 19. června 2008.
Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise

(1) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 357/2008 (Úř. věst. L 111, 23.4.2008,
s. 3).
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PŘÍLOHA
Do přílohy III kapitoly A části I nařízení (ES) č. 999/2001 se doplňuje nový bod č. 7, který zní:

„7.

Přezkoumání ročních programů sledování týkajících se BSE (dále jen ‚programy sledování BSE‘), jak
stanoví čl. 6 odst. 1b

7.1 Žádosti členských států
Žádosti o přezkoumání ročního programu sledování BSE, které členské státy předkládají Komisi, musí
obsahovat alespoň následující údaje:

a) informace o ročním systému dohledu nad BSE používaném posledních šest let na území členského státu,
včetně podrobné dokumentace prokazující dodržování epizootologických kritérií stanovených v bodě 7.2;

b) informace o systému identifikace a sledovatelnosti skotu podle čl. 6 odst. 1b třetího pododstavce písm. b)
používaném posledních šest let na území členského státu, včetně podrobného popisu fungování počítačové
databáze podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (*);

c) informace o zákazech týkajících se krmení zvířat za posledních šest let na území členského státu, včetně
podrobného popisu uplatňování zákazu krmení hospodářských zvířat živočišnými bílkovinami podle čl. 6
odst. 1b třetího pododstavce písm. c), včetně plánu odběru vzorků a počtu a druhu zjištěných porušení
zákazu a výsledků následných opatření;

d) podrobný popis navrhovaného přezkoumaného programu sledování BSE, který zahrnuje zeměpisnou oblast,
v níž má být program prováděn, a popis dílčích populací skotu, které budou do přezkoumaného programu
sledování BSE zahrnuty, včetně údajů o omezení stáří a velikosti vzorků pro testování;

e) výsledek komplexní analýzy rizika prokazující, že přezkoumaný program sledování BSE zajistí ochranu
zdraví lidí a zvířat. Tato analýza rizika musí obsahovat analýzu kohorty dle narození nebo další příslušné
studie, jejichž cílem je prokázat, že opatření na snížení rizika TSE, včetně zákazů krmení živočišnými
bílkovinami podle čl. 6 odst. 1b třetího pododstavce písm. c), byla prováděna účinným způsobem.

7.2 Epizootologická kritéria
Žádosti o přezkoumání programu sledování BSE mohou být přijaty, pouze pokud dotčený členský stát může
prokázat, že kromě požadavků stanovených v čl. 6 odst. 1b třetím pododstavci písm. a), b) a c) splňuje na
svém území tato epizootologická kritéria:

a) za období alespoň šesti po sobě jdoucích let ode dne zavedení systému Společenství pro testování BSE
podle čl. 6 odst. 1b třetího pododstavce písm. b):

buď

i) byl průměrný pokles roční míry výskytu BSE zjištěný u dospělé populace skotu (starší 24 měsíců) vyšší
než 20 % a celkový počet zvířat postižených BSE narozených po zavedení úplného zákazu Společenství
krmení hospodářských zvířat živočišnými bílkovinami podle čl. 6 odst. 1b třetího pododstavce písm. c)
nepřekročil 5 % z celkového počtu potvrzených případů BSE,
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nebo
ii) byl roční zjištěný výskyt BSE u dospělé populace skotu (starší 24 měsíců) soustavně nižší než
1/100 000,
nebo
iii) byl kumulovaný počet potvrzených případů BSE nižší než pět, tato varianta se vztahuje na členské státy,
jejichž dospělá populace skotu (starší 24 měsíců) je menší než 1 000 000 zvířat;
b) po skončení šestiletého období stanoveného v písmenu a) neexistuje důkaz o zhoršování epizootologické
situace BSE.

___________
(*) Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.“
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