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Polityka Izraelskich SłuŜb ds. Weterynarii i Zdrowia Zwierząt (IVSAH) w zakresie
Gąbczastej Encefalopatii Bydła (BSE)

I. Import Ŝywych przeŜuwaczy

Import Ŝywego bydła, owiec i kóz do Izraela jest dozwolony z kaŜdego kraju zatwierdzonego
przez IVSAH w tym celu, zgodnie ze stosownym protokołem zdrowia oraz zgodnie
z zaleceniami OIE - Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE w odniesieniu do Gąbczastej
Encefalopatii Bydła (dalej zwanego „Kodeksem Lądowym”)1

II. Import materiału biologicznego przeŜuwaczy

Import nasienia, zapłodnionych jaj i zarodków uzyskanych in vivo od bydła, owiec i kóz, jest
dozwolony ze wszystkich krajów zatwierdzonych przez IVSAH do tego celu oraz zgodnie
z wymaganym protokołem zdrowia.

III. Import mięsa i podrobów pochodzących od przeŜuwaczy

Import mięsa i podrobów od bydła, owiec i kóz do Izraela, jest dozwolony ze wszystkich
krajów zatwierdzonych przez IVSAH do tego celu, zgodnie z wymaganym protokołem
zdrowia oraz zgodnie z zaleceniami Kodeksu Lądowego.

IV. Import mączek i innych białek pochodzących od przeŜuwaczy

1) Obowiązuje całkowity zakaz importu do Izraela mączek pochodzących od ssaków,
niezaleŜnie od przeznaczenia.
2) Import produktów zawierających białka wołowe, jak określono poniŜej, niezaleŜnie
czy są to produkty przetworzone czy uŜywane w karmieniu zwierząt lub innych
celach, jest dozwolony, o ile te produkty są wyprodukowane w wyznaczonych
pomieszczeniach, specjalnie zatwierdzonych do tego celu przez IVSAH, zgodnie ze
stosownym protokołem zdrowia:
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a. mleko i produkty mleczarskie2;
b. mięso oraz podroby pochodzące od bydła, które nie zawierają Materiału
Szczególnego Ryzyka SRM lub produkty pochodne, do karmienia zwierząt
innych niŜ przeŜuwacze;
c. tłuszcz z maksymalnym poziomem nierozpuszczalnych zanieczyszczeń
wynoszącym 0,15 % wagi całkowitej oraz pochodnych z tego tłuszczu;
d. skóry, skórki, włosy oraz produkty pochodzące z tych tkanek włączając
Ŝelatynę oraz kolagen uzyskane ze skór i skórek;
e. fosforan dwuwapniowy (bez śladu białek lub tłuszczy);
f. produkty z krwi oraz inne produkty biologiczne zawierające krew bydła
pochodzące od bydła nie poddanego środkom uspokajającym zgodnie
z zaleceniami opisanymi w punkcie 1(h) artykułu 11.5.1. Kodeksu Lądowego3.
3) Import produktów zawierających białka owcze oraz kozie, przetworzonych bądź
nieprzetworzonych, bez względu czy uŜywanych do karmienia zwierząt lub w innych
celach, jest dozwolony ze wszystkich krajów, zatwierdzonych przez IVSAH do tego
celu oraz zgodnie z wymaganym protokołem zdrowia.
V. Minimalny wiek badania bydła w kierunku BSE
Wiek bydła wymagającego wykonania badania w kierunku BSE przed sprzedaŜą w celach
konsumpcyjnych w Izraelu wynosi 48 miesięcy zgodnie z Decyzją Komisji UE z dnia 28
listopada 2008 r. dotyczącą przedmiotowej kwestii4.
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OIE – Kodeks Zdrowia Zwierząt Lądowych, 2010, Rozdział 11.5 (Gąbczasta Encefalopatia Bydła)
Import mleka i produktów mleczarskich w celach konsumpcyjnych jest regulowany przez Ministerstwo
Zdrowia Państwa Izrael.
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„1h) Krew i produkty uboczne z krwi pochodzące od bydła, które nie było poddane ogłuszaniu przed ubojem,
za pomocą przyrządu poprzez wstrzyknięcie spręŜonego powietrza lub gazu do jamy czaszki lub przerwanie
rdzenia kręgowego.”
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Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. upowaŜniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany
swoich rocznych programów monitorowania BSE (2008/908/WE) Dz.U. L 327 z 5.12.2008
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