
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 20 października 2009 r. 

zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli u indyków 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7735) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/771/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie 
zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych 
czynników chorobotwórczych przenoszonych przez 
żywność ( 1 ), w szczególności jego art. 6 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Celem rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 jest zapew
nienie podjęcia właściwych i skutecznych środków 
w zakresie wykrywania i zwalczania salmonelli oraz 
innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na 
wszystkich stosownych etapach produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji, w szczególności na etapie produkcji pier
wotnej, w celu ograniczenia częstości ich występowania 
i zmniejszenia zagrożenia, jakie stanowią one dla 
zdrowia publicznego. 

(2) Rozporządzenie to przewiduje ustanowienie celów 
wspólnotowych dotyczących ograniczenia częstości 
występowania w pewnych populacjach zwierząt chorób 
odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwór
czych wymienionych w załączniku I do wspomnianego 
rozporządzenia. 

(3) Wspólnotowy cel ograniczenia częstości występowania 
Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u indyków 
na poziomie produkcji pierwotnej został ustalony 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 584/2008 z dnia 
20 czerwca 2008 r. wykonującym rozporządzenie (WE) 
nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częs
tości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhi
murium u indyków ( 2 ). 

(4) Aby osiągnąć cel wspólnotowy, państwa członkowskie 
ustanawiają krajowe programy zwalczania salmonelli 

u indyków i przedstawiają je Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. 

(5) Niektóre państwa członkowskie przedstawiły takie 
programy, które zostały uznane za zgodne 
z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym 
w zakresie weterynarii, w szczególności 
z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. 

(6) Należy zatem zatwierdzić wspomniane krajowe 
programy zwalczania salmonelli. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdza się krajowe programy zwalczania salmonelli 
u indyków przedstawione przez państwa członkowskie wymie
nione w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 162 z 21.6.2008, s. 3.
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