
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 13 kwietnia 2011 r. 

zmieniająca decyzję 2007/843/WE w odniesieniu do programu zwalczania Salmonelli dotyczącego 
niektórych rodzajów drobiu i jaj w Tunezji 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2520) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/238/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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. 10 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 określono zasady 
dotyczące zwalczania Salmonelli w różnych populacjach 
drobiu w Unii. Stanowi ono, że wpisanie do przewidzia
nych w przepisach Unii wykazów państw trzecich, dla 
danych gatunków czy kategorii, z których to państw 
państwa członkowskie mogą dokonywać przywozu zwie
rząt lub jaj wylęgowych objętych tymże rozporządze
niem, lub zachowanie w tych wykazach, uzależnione 
jest od przedłożenia Komisji przez dane państwo trzecie 
programu zwalczania Salmonelli, zawierającego gwarancje 
równoważne gwarancjom zawartym w krajowych 
programach zwalczania Salmonelli w państwach człon
kowskich. 

(2) Decyzją Komisji 2007/843/WE z dnia 11 grudnia 
2007 r. dotyczącą zatwierdzenia programów zwalczania 
Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus 
w niektórych krajach trzecich zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz zmieniającą decyzję 
2006/696/WE w odniesieniu do pewnych wymagań 
zdrowia publicznego w przywozie drobiu i jaj wylęgo
wych ( 2 ) zatwierdzono przedłożony przez Tunezję 
program zwalczania Salmonelli w stadach kur hodow
lanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. 

(3) Tunezja powiadomiła obecnie Komisję, że program ten 
został wstrzymany. W związku z tym program przed 
łożony przez Tunezję nie powinien być już zatwier
dzony. Należy zatem zmienić decyzję 2007/843/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Artykuł 1 decyzji 2007/843/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się programy zwalczania, przedłożone 
przez Kanadę, Izrael i Stany Zjednoczone Ameryki zgodnie 
z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003, 
w odniesieniu do Salmonelli w stadach kur hodowlanych.”. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2011 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 81.


