
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 14 lipca 2011 r. 

zatwierdzająca niektóre zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt 
i chorób odzwierzęcych na rok 2011 i zmieniająca decyzję 2010/712/UE w odniesieniu do 

wkładu finansowego Unii przeznaczonego na niektóre programy zatwierdzone tą decyzją 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4993) 

(2011/416/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 
2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii ( 1 ), 
w szczególności jej art. 27 ust. 5 i 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji 2009/470/WE ustanowiono procedury regulu
jące wkład finansowy Unii przeznaczony na programy 
zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt 
i chorób odzwierzęcych. 

(2) Decyzja Komisji 2008/341/WE z dnia 25 kwietnia 
2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajo
wych programów zwalczania, kontroli i monitorowania 
niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych ( 2 ) 
stanowi, że aby uzyskać zatwierdzenie w ramach unij
nych środków finansowych, programy przedkładane 
przez państwa członkowskie muszą co najmniej spełniać 
kryteria określone w załączniku do tej decyzji. 

(3) W decyzji Komisji 2010/712/UE z dnia 23 listopada 
2010 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy 
oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, 
kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt 
i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa 
członkowskie na 2011 r. i na lata następne ( 3 ), zatwier
dzono niektóre programy krajowe i ustalono stawkę oraz 
maksymalną kwotę wkładu finansowego Unii dla 
każdego programu przedłożonego przez państwa człon
kowskie. 

(4) Hiszpania przedłożyła zmieniony program monitoro
wania i zwalczania choroby niebieskiego języka w celu 
wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko 

serotypowi 8 w określonych regionach w następstwie 
stwierdzenia ognisk tej choroby. 

(5) Słowacja przedłożyła zmieniony program szczepień prze
ciwko wściekliźnie w celu zwiększenia obszaru, na 
którym rozmieszcza się przynęty, w następstwie wystą
pienia przypadków choroby na obszarach przygranicz
nych w Polsce. 

(6) Polska i Finlandia przedłożyły zmienione programy zwal
czania wścieklizny w celu włączenia szczepień doustnych 
na niektórych obszarach ościennych państw trzecich 
sąsiadujących z Unią, aby zapobiec ponownym wystąpie
niom przypadków wścieklizny w Unii w wyniku prze
mieszczania się zakażonych dzikich zwierząt przez 
wspólne granice. 

(7) Komisja dokonała oceny zmienionych programów przed 
łożonych przez Hiszpanię, Polskę, Słowację i Finlandię 
zarówno z weterynaryjnego, jak i finansowego 
punktu widzenia. Programy te uznano za zgodne 
z odpowiednimi przepisami prawodawstwa Unii 
w zakresie weterynarii, w szczególności z kryteriami 
określonymi w decyzji 2008/341/WE. 

(8) Należy zatem zatwierdzić zmienione programy przed 
łożone przez Hiszpanię, Polskę, Słowację i Finlandię. 

(9) W decyzji 2010/712/UE określono wkład finansowy Unii 
dla Słowacji z przeznaczeniem na te szczepienia doustne 
przewidziane w rocznym programie zwalczania wście
klizny w tym państwie członkowskim, które prowadzone 
są na obszarach przygranicznych ościennych państw 
trzecich. Ponadto we wspomnianej decyzji określono 
wkład finansowy Unii dla Litwy z przeznaczeniem na 
te szczepienia doustne przewidziane w wieloletnim 
programie zwalczania wścieklizny w tym państwie człon
kowskim, które prowadzone są na obszarach przygra
nicznych ościennych państw trzecich. 

(10) Należy zatem także określić wkład finansowy Unii dla 
tych części programów zwalczania wścieklizny w Polsce 
i Finlandii, które są realizowane na sąsiadujących z Unią 
obszarach przygranicznych ościennych państw trzecich.
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(11) Zatwierdzenie niniejszą decyzją zmienionych programów 
zwalczania wścieklizny przedłożonych przez Polskę 
i Finlandię ma wpływ na kwoty niezbędne do realizacji 
przez powyższe państwa członkowskie tych programów, 
zatwierdzonych decyzją 2010/712/UE. Należy zatem 
odpowiednio dostosować maksymalną kwotę wkładu 
finansowego Unii dla tych programów zwalczania wście
klizny w Polsce i Finlandii określoną we wzmiankowanej 
decyzji. 

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2010/712/UE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. 
do dnia 31 grudnia 2011 r. zmieniony program monitorowania 
i zwalczania choroby niebieskiego języka przedłożony przez 
Hiszpanię w dniu 1 lutego 2011 r. 

Artykuł 2 

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. 
do dnia 31 grudnia 2011 r. programy zwalczania wścieklizny 
przedłożone przez Polskę w dniu 5 kwietnia 2011 r., Słowację 
w dniu 13 grudnia 2010 r. i Finlandię w dniu 12 kwietnia 
2011 r. 

Artykuł 3 

Artykuł 10 decyzji 2010/712/UE otrzymuje brzmienie: 

1) w ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) nie przekracza następujących kwot: 

(i) 1 800 000 EUR dla Bułgarii; 

(ii) 620 000 EUR dla Estonii; 

(iii) 1 450 000 EUR dla Węgier; 

(iv) 7 110 000 EUR dla Polski; 

(v) 5 000 000 EUR dla Rumunii; 

(vi) 700 000 EUR dla Słowacji; 

(vii) 200 000 EUR dla Finlandii.”; 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Niezależnie od przepisów ust. 2 i 3 w przypadku 
części programu polskiego, słowackiego i fińskiego, które 
będą realizowane poza terytorium Unii, wkład finansowy 
Unii: 

a) jest przyznawany tylko na koszt zakupu i dystrybucji 
szczepionek doustnych oraz przynęt; 

b) wynosi 100 %; oraz 

c) nie przekracza: 

(i) 630 000 EUR dla Polski; 

(ii) 250 000 EUR dla Słowacji; 

(iii) 65 000 EUR dla Finlandii.”. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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