
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

zatwierdzająca plan zwalczania pryszczycy u dzikich zwierząt w Bułgarii 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5625) 

(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny) 

(2011/493/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 
2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania prysz
czycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 
89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 
92/46/EWG ( 1 ), w szczególności pkt 2 części B załącznika 
XVIII do tej dyrektywy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywą 2003/85/WE („dyrektywa”) wprowadzono 
unijne środki zwalczania pryszczycy, w tym środki, 
które mają być stosowane w przypadku potwierdzenia 
pryszczycy u dzikich zwierząt. 

(2) W okresie od dnia 5 stycznia do dnia 7 kwietnia 2011 r. 
w regionie Burgas w Bułgarii potwierdzono przypadek 
pryszczycy u dzika oraz łącznie 11 ognisk tej choroby 
u zwierząt gospodarskich. W związku z powyższym 
Bułgaria przedsięwzięła środki w ramach dyrektywy. 

(3) Zgodnie z art. 85 ust. 4 dyrektywy natychmiast po uzys
kaniu przez właściwy organ Bułgarii potwierdzenia pier
wotnego przypadku pryszczycy u dzikich zwierząt 
państwo to zastosowało środki, o których mowa 
w części A załącznika XVIII do dyrektywy w celu ogra
niczenia szerzenia się choroby. 

(4) Ponadto Bułgaria sporządziła plan zwalczania pryszczycy 
u dzikich zwierząt na określonym obszarze zakażonym 
oraz wskazała środki przyjęte w gospodarstwach na tym 
obszarze zgodnie z częścią B załącznika XVIII do dyrek
tywy. 

(5) W dniu 4 kwietnia 2011 r., w ciągu 90 dni od potwier
dzenia pryszczycy u dzikich zwierząt, Bułgaria przed 
łożyła plan zwalczania pryszczycy u dzikich zwierząt 
w częściach regionów Burgas, Yambol i Haskovo. 

(6) Z oceny przeprowadzonej przez Komisję wynika, że plan 
przedłożony przez Bułgarię spełnia wymogi określone 
w części B załącznika XVIII do dyrektywy i wydaje się, 
że umożliwia osiągnięcie zamierzonych celów. Należy go 
zatem zatwierdzić. 

(7) Ponadto w częściach regionów Burgas i Yambol środki 
przewidziane planem zwalczania są wzmocnione środ
kami przewidzianymi w decyzji Komisji 2011/44/UE 
z dnia 19 stycznia 2011 r. dotyczącej niektórych 
środków ochronnych przeciwko pryszczycy w 
Bułgarii ( 2 ). 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdzenie planu zwalczania pryszczycy u dzikich 
zwierząt 

Plan zwalczania pryszczycy u dzikich zwierząt podatnych na tę 
chorobę, obejmujący obszary określone w załączniku, przed 
łożony Komisji przez Bułgarię w dniu 4 kwietnia 2011 r., 
zostaje zatwierdzony. 

Artykuł 2 

Zgodność 

Bułgaria podejmuje konieczne środki w celu zastosowania się 
do niniejszej decyzji, a następnie podaje je do wiadomości 
publicznej. 

Bułgaria niezwłocznie informuje o tym Komisję.
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( 1 ) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1. ( 2 ) Dz.U. L 19 z 22.1.2011, s. 20.



Artykuł 3 

Adresat 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Obszary w Bułgarii, na których ma być wdrażany plan zwalczania pryszczycy u dzikich zwierząt podatnych na 
tę chorobę 

Części regionów Burgas, Yambol i Haskovo w obrębie poniższych granic: 

1) granice północne: 

a) w gminach Primorsko i Sozopol (region Burgas): 

(i) droga nr 99 zaczynająca się na zachód od miasta Kiten na wybrzeżu Morza Czarnego, biegnąca do miejs
cowości Primorsko, a następnie droga drugorzędna nr 992 do miejscowości Yasna Polyana i Novo Panicharevo 
do punktu, w którym styka się z drogą nr 9/E87; 

(ii) droga nr 9/E87 na północ do skrzyżowania z drogą drugorzędną do miejscowości Izvor; 

(iii) droga do miejscowości Izvor, Zidarovo, Gabar do punktu, w którym droga lokalna styka się z granicą 
administracyjną gminy Sredets na 42°18′19,82″N/27°17′12,11″E; 

b) w gminie Sredets (region Burgas): 

(i) droga lokalna od powyższych współrzędnych do Dracheva, wioski Drachevo, a następnie dalej drogą prowa
dzącą od północy Dracheva do skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą krajową nr 53 na wschodzie wioski 
Sredets; 

(ii) południowe granice Sredets; 

(iii) droga lokalna biegnąca od Sredets na zachód do wioski Belila i prowadząca do mostu biegnącego tą drogą nad 
rzeką Sredetska na zachód od wioski Prohod, włączając wioskę Prohod; 

(iv) rzeka Sredetska od jej przecięcia z drogą lokalną prowadzącą z Prohodu do Bistretsu do punktu, w którym 
rozgałęzienie rzeki prowadzące do wioski Oman (gmina Bolyarovo) styka się z granicą gminy Bolyarovo na 
42°16′57,78″N/26°57′33,54″E; 

c) w gminach Bolyarovo (region Yambol): 

(i) rzeka Sredetska od punktu, w którym rozgałęzienie rzeki prowadzące do wioski Oman styka się z granicą 
z gminą Bolyarovo na 42°16′57,78″N/26°57′33,54″E aż do Oman; 

(ii) droga z Oman do miejscowości Dennitsa i dalej do skrzyżowania z drogą z miejscowości Kamenets do 
miejscowości Stefan Karadzhovo; 

(iii) droga z miejscowości Stefan Karadzhovo do miejscowości Dabovo, dalej do miejscowości Popovo aż do 
punktu, w którym droga styka się z granicą z gminą Elhovo na 42°10′48″N/26°41′45″E; 

d) w gminie Elhovo (region Yambol): 

(i) droga do miejscowości Dobrich od punktu opisanego w lit. c) ppkt (iii) do skrzyżowania z drogą nr 79 na 
południe od miejscowości Dobrich; 

(ii) droga nr 79 z Dobrich do skrzyżowania z drogą nr 7 na wschód od Elhova; 

2) granice zachodnie: 

a) w gminie Elhovo (region Yambol): 

(i) droga nr 7 z Elhova do skrzyżowania z drogą nr 76 na północny wschód od wioski Knyazhevo; 

(ii) droga drugorzędna krzyżująca się z drogą nr 76 na północ od wioski Knyazhevo prowadzącą do miejscowości 
Srem;

PL L 203/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.8.2011



b) w gminie Topolovgrad (region Haskovo): 

(i) droga z Knyazheva do miejscowości Srem, Ustem i dalej do miejscowości Planinovo; 

(ii) droga z Planinova do skrzyżowania na 41°57′12″N/26°21′56″E w pobliżu granicy z gminą Svilengrad; 

c) w gminie Svilengrad (region Haskovo): 

(i) droga prowadząca od skrzyżowania opisanego w lit. b) ppkt (ii) na południe do miejscowości Dervishka 
Mogila, Levka aż do skrzyżowania z drogą nr 55 prowadzącą do Svilengradu; 

(ii) droga nr 55 od skrzyżowania opisanego w ppkt (i) do skrzyżowania z drogą nr 8 na północy Svilengradu; 

(iii) droga nr 8 z południowego wschodu Svilengradu, równolegle do drogi nr E 80, do miejscowości Kapitan 
Andreevo na granicy z Turcją; 

3) granice południowe: 

granica państwowa (lądowa i rzeczna) pomiędzy Bułgarią i Turcją od miejscowości Kapitan Andreevo na zachodzie do 
miejscowości Rezovo na wschodzie; 

4) granice wschodnie: 

wybrzeże Morza Czarnego między miejscowościami Rezovo i Kiten.
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