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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 103/2009
ze dne 3. února 2009,
kterým se mění přílohy VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001
o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních
encefalopatií
(Text s významem pro EHP)

omezit přenosnost prostřednictvím mléka. Pokud jde
o BSE, EFSA uvedl, že nejsou k dispozici žádné infor
mace týkající se přítomnosti infekčnosti nebo PrPSc
v mlezivu nebo mléce z malých přežvýkavců postižených
BSE. Z důvodu časného a progresivního periferního šíření
původce BSE u experimentálně infikovaných vnímavých
ovcí však EFSA dospěl k závěru, že výskyt infekčnosti
v mlezivu a mléku vnímavých malých přežvýkavců infi
kovaných BSE by byl pravděpodobný.

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 spongiform
ních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec
uvedeného nařízení,
(5)

S ohledem na tyto nové vědecké poznatky, a zejména na
prokázanou přenosnost klasické klusavky prostřednic
tvím mléka z bahnice na jehně, by měla být v této fázi
včas přijata nová ochranná opatření ve vztahu k mléku
a mléčným výrobkům pocházejícím ze stád infikovaných
klasickou klusavkou, aby se zabránilo rozšíření klasické
klusavky na jiná stáda přežvýkavců prostřednictvím
krmiva.

(6)

S cílem zajistit stejnou úroveň bezpečnosti, pokud jde
o dovážené mléko a mléčné výrobky pocházející z ovcí
a koz, by se podobná opatření měla vztahovat na dovoz
do Společenství.

(7)

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

(8)

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

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci,
tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefa
lopatií (dále jen „TSE“) u zvířat. Vztahuje se na produkci
a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu
na trh.

Příloha VII nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví eradikační
opatření, která mají být provedena v případě potvrzení
výskytu TSE u ovcí a koz.

Příloha IX nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro
dovoz živých zvířat, embryí, vajíček a produktů živočiš
ného původu do Společenství.

Dne 6. listopadu 2008 zveřejnil Evropský úřad pro
bezpečnost potravin (EFSA) stanovisko k nebezpečí ohro
žení lidí a zvířat souvisejícímu s přenosnými spongiform
ními encefalopatiemi z mléka a mléčných výrobků získa
ných z malých přežvýkavců (2). V uvedeném stanovisku
dospěl EFSA k závěru, že klasická klusavka se může
přenést z bahnice na jehně prostřednictvím mléka nebo
mleziva. EFSA rovněž uvedl, že používání mléka
a mléčných výrobků ze stáda s klasickou klusavkou
s sebou nese nebezpečí ohrožení lidí a zvířat TSE. Dle
dalšího závěru EFSA lze očekávat, že šlechtitelské
programy zaměřené na odolnost vůči klusavce u ovcí
sníží ohrožení lidí a zvířat spojené s mléčnými výrobky
z malých přežvýkavců. Pokud jde o netypickou klusavku,
dospěl EFSA dále k závěru, že zjevné omezené šíření
původce v organismu postižených zvířat by mohlo

(1) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
(2) The EFSA Journal (2008) 849, s. 1–47.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Přílohy VII a IX 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.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 3. února 2009.
Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise
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PŘÍLOHA
V nařízení (ES) č. 999/2001 se přílohy VII a IX mění takto:
1) V příloze VII se kapitola A mění takto:

a) bod 2.2 se nahrazuje tímto:
„2.2. Jestliže je v některém hospodářství v daném členském státě podezření na TSE u ovce nebo kozy a dokud
nejsou k dispozici výsledky potvrzujících vyšetření, vztahuje se na všechny ostatní ovce a kozy z tohoto
hospodářství úřední omezení přesunů. Existují-li důkazy, že hospodářství, kde bylo zvíře přítomno při
podezření na TSE, pravděpodobně není hospodářstvím, kde mohlo být zvíře vystaveno TSE, může příslušný
orgán na základě dostupných epizootologických informací rozhodnout o úředním dohledu nad ostatními
hospodářstvími nebo pouze nad hospodářstvím, kde bylo zvíře vystaveno nákaze. Mléko a mléčné výrobky
získané z ovcí a koz z hospodářství podrobeného úřednímu dohledu, které se v tomto hospodářství
nacházejí ode dne, kdy vzniklo podezření na přítomnost TSE, až do zpřístupnění výsledků potvrzujících
vyšetření, se smí používat pouze v rámci tohoto hospodářství.“;

b) bod 2.3 se mění takto:

i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) usmrcení a úplnou likvidaci všech zvířat, embryí a vajíček zjištěných při vyšetřování uvedeném v bodě 1
písm. b) druhé až páté odrážce, pokud nelze vyloučit BSE na základě výsledků kruhového testu provede
ného v souladu s postupem uvedeným v příloze X kapitole C bodu 3.2 písm. c). Mléko a mléčné výrobky
získané ze zvířat určených k likvidaci, které se v hospodářství nacházely ode dne potvrzení, že nelze
vyloučit BSE, do dne úplné likvidace zvířat, musí být zlikvidovány.“;

ii) v písmeni b) se body i) a ii) nahrazují tímto:
„i) usmrcení a úplnou likvidaci všech zvířat, embryí a vajíček zjištěných při vyšetřování uvedeném v bodě 1
písm. b) druhé a třetí odrážce. Jestliže se v případě potvrzené TSE jedná o klasickou klusavku, nesmí se
mléko a mléčné výrobky získané ze zvířat určených k likvidaci, které se v hospodářství nacházely ode dne
potvrzení klasického případu klusavky do dne úplné likvidace zvířat, používat pro krmení přežvýkavců,
s výjimkou krmení přežvýkavců v rámci daného hospodářství. Uvádění takových výrobků na trh jako
krmivo pro nepřežvýkavce se omezuje na území dotyčného členského státu. Obchodní doklad doprová
zející zásilku takových výrobků a jakýkoli obal obsahující takové zásilky musí být zřetelně označen slovy:
‚nesmí být používáno pro krmení přežvýkavců‘. Používání a skladování krmiv obsahujících takové výrobky
je zakázáno v hospodářstvích, kde se chovají přežvýkavci. Volně ložená krmiva obsahující takové výrobky
se přepravují dopravními prostředky, které současně nepřepravují krmiva pro přežvýkavce. Jsou-li takové
dopravní prostředky následně použity pro přepravu krmiv pro přežvýkavce, musí být důkladně vyčištěny,
aby se zabránilo křížové kontaminaci, v souladu s postupem schváleným příslušným orgánem.

Na hospodářství se použijí podmínky uvedené v bodě 3

nebo

ii) usmrcení a úplnou likvidaci všech zvířat, embryí a vajíček zjištěných při vyšetřování uvedeném v bodě 1
písm. b) druhé a třetí odrážce, s výjimkou:
— plemenných beranů genotypu ARR/ARR,
— chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ a, jestliže jsou tyto chovné
bahnice v době vyšetřování březí, následně narozených jehňat, jestliže jejich genotyp splňuje požadavky
této odrážky,
— ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR, které jsou určeny výhradně na porážku,
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— jestliže tak rozhodne příslušný orgán, ovcí a koz mladších tří měsíců, které jsou určeny výhradně na
porážku.
Jestliže se v případě potvrzené TSE jedná o klasickou klusavku, nesmí se mléko a mléčné výrobky získané
ze zvířat určených k likvidaci, které se v hospodářství nacházely ode dne potvrzení klasického případu
klusavky do dne úplné likvidace zvířat, používat pro krmení přežvýkavců, s výjimkou krmení přežvýkavců
v rámci daného hospodářství. Uvádění takových výrobků na trh jako krmivo pro nepřežvýkavce se omezuje
na území dotyčného členského státu. Obchodní doklad doprovázející zásilku takových výrobků a jakýkoli
obal obsahující takové zásilky musí být zřetelně označen slovy: ‚nesmí být používáno pro krmení přežvý
kavců‘. Používání a skladování krmiv obsahujících takové výrobky je zakázáno v hospodářstvích, kde se
chovají přežvýkavci. Volně ložená krmiva obsahující takové výrobky se přepravují dopravními prostředky,
které současně nepřepravují krmiva pro přežvýkavce. Jsou-li takové dopravní prostředky následně použity
pro přepravu krmiv pro přežvýkavce, musí být důkladně vyčištěny, aby se zabránilo křížové kontaminaci,
v souladu s postupem schváleným příslušným orgánem.
Na hospodářství se použijí podmínky uvedené v bodě 3,“;
iii) písmeno f) se nahrazuje tímto:
„f) pokud je výskyt alely ARR u plemene nebo v hospodářství nízký nebo žádný, nebo pokud se dospěje
k závěru, že je to nutné, aby se předešlo příbuzenské plemenitbě, může se členský stát rozhodnout odložit
likvidaci zvířat uvedených v bodě 2.3 písm. b) podbodech i) a ii) až o pět chovných let, jestliže nejsou
v hospodářství přítomni jiní plemenní berani než plemenní berani genotypu ARR/ARR.
V případě ovcí nebo koz chovaných pro produkci mléka za účelem jeho uvedení na trh však může být
likvidace zvířat odložena pouze maximálně o 18 měsíců.“;
2) V příloze IX kapitole D se oddíl B nahrazuje tímto:
„ODDÍL B
Požadavky na veterinární osvědčení
Dovoz vedlejších produktů živočišného původu pocházejících ze skotu, ovcí a koz a z nich získaných zpracovaných
produktů uvedených v oddíle A této kapitoly je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které bylo doplněno
o toto potvrzení:
a) vedlejší produkt živočišného původu neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v příloze V, nebo
strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z tohoto materiálu nebo masa nepochází;
b) zvířata, z nichž byl tento vedlejší produkt živočišného původu získán, nebyla poražena po omráčení prostřednic
tvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové
tkáně pomocí tyčovitého ocelového nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo
c) vedlejší produkt živočišného původu neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiných než narozených,
souvisle chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím v souladu s čl. 5 odst. 2 do kategorie
země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani není z tohoto materiálu získán.
Dovoz vedlejších produktů živočišného původu a zpracovaných produktů uvedených v oddíle A této kapitoly, které
obsahují mléko a mléčné výrobky pocházející z ovcí a koz, je podmíněn předložením veterinárního osvědčení,
které odpovídá vzoru stanovenému v příloze X kapitole 2 nařízení (ES) č. 1774/2002 a které bylo doplněno o toto
potvrzení připojené za bod 6 uvedeného osvědčení:
‚7. pokud jde o TSE:
(2) buď v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců
a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz, byly ovce a kozy, z nichž jsou
tyto produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních tří let v hospodářství, pro
které neplatí žádné úřední omezení pohybu z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu posledních
tří let splňovalo tyto požadavky:
i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám,

4.2.2009

4.2.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v bodě 2 písm. g) přílohy
I nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
— byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
— byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů
genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ,
iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do těchto hospodářství zařazují pouze ovce
a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v podbodech i) a ii).
(2) nebo v případě vedlejších produktů živočišného původu, které jsou určeny pro krmení přežvýkavců
a obsahují mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a které jsou určeny pro členskou
zemi uvedenou v seznamu v příloze nařízení (ES) č. 546/2006, byly ovce a kozy, z nichž jsou tyto
produkty získány, chovány souvisle od narození nebo po dobu posledních sedmi let v hospodářství,
pro které neplatí žádné úřední omezení pohybu z důvodu podezření na výskyt TSE a které po dobu
posledních sedmi let splňovalo tyto požadavky:
i) podléhalo pravidelným úředním veterinárním kontrolám,
ii) nebyl diagnostikován žádný klasický případ klusavky, jak je vymezen v bodě 2 písm. g) přílohy
I nařízení (ES) č. 999/2001, nebo po potvrzení klasického případu klusavky:
— byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována, a
— byly usmrceny a zlikvidovány všechny kozy a ovce v hospodářství s výjimkou plemenných beranů
genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ,
iii) s výjimkou ovcí genotypu prionové bílkoviny ARR/ARR se do těchto hospodářství zařazují pouze ovce
a kozy, které pocházejí z hospodářství splňujících požadavky stanovené v podbodech i) a ii).‘ “

L 34/15

