
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 27 marca 2013 r. 

uchylająca decyzje 2003/135/WE, 2004/832/WE i 2005/59/WE zatwierdzające plany zwalczania 
klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń w Niemczech, we 

Francji i w Słowacji 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1741) 

(Jedynie teksty w języku francuskim, niemieckim i słowackim są autentyczne) 

(2013/164/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 paździer
nika 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania 
klasycznego pomoru świń ( 1 ), w szczególności jej art. 16 ust. 
1, art. 20 ust. 2, art. 25 ust. 3 i art. 29 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Komisji 2003/135/WE z dnia 27 lutego 2003 r. 
w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego 
pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych 
świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń 
w Niemczech, w krajach związkowych Dolna Saksonia, 
Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat 
i Saara ( 2 ), decyzja Komisji 2004/832/WE z dnia 
3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zwalczania 
klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień 
interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach we 
Francji ( 3 ) oraz decyzja Komisji 2005/59/WE z dnia 
26 stycznia 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania 
klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień 
interwencyjnych tych świń w Słowacji ( 4 ) zostały przyjęte 
po potwierdzeniu klasycznego pomoru świń u zdzicza 
łych świń odpowiednio w niektórych regionach Niemiec, 
Francji i Słowacji. Decyzjami tymi zatwierdzono plany 
zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień inter
wencyjnych zdziczałych świń przeciwko tej chorobie we 
wspomnianych państwach członkowskich. 

(2) Decyzją wykonawczą Komisji 2012/761/UE z dnia 
30 listopada 2012 r. zatwierdzającą roczne i wieloletnie 
programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwal
czania, kontroli i monitorowania niektórych chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez 

państwa członkowskie na 2013 r. ( 5 ) zatwierdzono 
między innymi programy kontroli i monitorowania 
klasycznego pomoru świń przedłożone przez Niemcy 
i Słowację. 

(3) W 2011 r. Francja i Słowacja poinformowały Komisję 
i państwa członkowskie o korzystnej sytuacji w zakresie 
klasycznego pomoru świń na ich terytorium. Z przedsta
wionych informacji wynika, że klasyczny pomór świń 
został z powodzeniem zwalczony u zdziczałych świń 
na dotkniętych tą chorobą obszarach tych państw człon
kowskich. Ponadto w 2012 r. Niemcy poinformowały 
Komisję i państwa członkowskie, że klasyczny pomór 
świń został z powodzeniem zwalczony u zdziczałych 
świń na dotkniętych tą chorobą obszarach tego państwa 
członkowskiego. 

(4) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niemcy, 
Francję i Słowację szczepienia interwencyjne zdziczałych 
świń zostały wstrzymane. Poza tym w ramach 
programów zatwierdzonych decyzją wykonawczą 
2012/761/UE utrzymywany jest wysoki poziom nadzoru 
na obszarach uprzednio dotkniętych tą chorobą. Zatwier
dzone dla wspomnianych państw członkowskich środki 
przewidziane w planach zwalczania klasycznego pomoru 
świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń prze
ciwko klasycznemu pomorowi świń nie są już w związku 
z powyższym konieczne. 

(5) Dla zapewnienia jasności i spójności przepisów Unii 
należy zatem uchylić decyzje 2003/135/WE, 
2004/832/WE i 2005/59/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzje 2003/135/WE, 2004/832/WE i 2005/59/WE tracą 
moc.

PL L 91/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.4.2013 

( 1 ) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. 
( 2 ) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 47. 
( 3 ) Dz.U. L 359 z 4.12.2004, s. 62. 
( 4 ) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, s. 46. ( 5 ) Dz.U. L 336 z 8.12.2012, s. 83.



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej i Republiki Słowac
kiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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