
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt 
dotyczących klasycznego pomoru świń w Chorwacji 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3932) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/340/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 
1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu 
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku 
wewnętrznego ( 1 ), w szczególności jej art. 9 ust. 4, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych 
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym 
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie 
wprowadzenia rynku wewnętrznego ( 2 ), w szczególności jej art. 
10 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2008/855/WE z dnia 3 listopada 
2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia 
zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń 
w niektórych państwach członkowskich ( 3 ) określono 
niektóre środki kontroli w odniesieniu do klasycznego 
pomoru świń w państwach członkowskich lub ich regio
nach, wymienionych w załączniku do tej decyzji. 
W państwach członkowskich lub na ich określonych 
obszarach zaobserwowano różne sytuacje epidemiolo
giczne odnośnie do klasycznego pomoru świń. Dlatego 
też załącznik do decyzji 2008/855/WE składa się z trzech 
części, z których każda zawiera wykaz obszarów państw 
członkowskich, do których mają zastosowanie różne 
środki w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

(2) Na podstawie decyzji 2008/855/WE państwa członkow
skie zobowiązane są dopilnować, by z ich obszarów do 
innych państw członkowskich nie były wysyłane żywe 
świnie, chyba że pochodzą one spoza obszarów wymie
nionych w załączniku do tej decyzji. 

(3) W części I załącznika do decyzji 2008/855/WE zamiesz
czono wykaz państw członkowskich i ich obszarów, 
w których sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do 
klasycznego pomoru świń jest najkorzystniejsza. Decyzja 
2008/855/WE stanowi, że państwo członkowskie 
wysyłki może zezwolić na wysyłkę żywych świń pocho
dzących z gospodarstw znajdujących się na obszarach 
wymienionych w części I załącznika do gospodarstw 

lub rzeźni znajdujących się na obszarach wymienionych 
w tej części załącznika i należących do innego państwa 
członkowskiego, jeśli spełnione zostaną pewne warunki. 
Ponadto świeża wieprzowina z gospodarstw znajdujących 
się na tych obszarach oraz przetwory i produkty mięsne 
składające się z takiej wieprzowiny lub ją zawierające 
mogą być wysyłane do innych państw członkowskich. 

(4) Ognisko klasycznego pomoru świń u świń domowych 
w Chorwacji wykryto po raz ostatni w 2008 r. Podczas 
sezonu łowieckiego 2012–2013 wykryto jednak przy
padki seropozytywne u dzików. Chorwacja zastosowała 
odpowiednie środki kontroli klasycznego pomoru świń 
zgodnie ze środkami przewidzianymi w dyrektywie Rady 
2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie 
wspólnotowych środków zwalczania klasycznego 
pomoru świń ( 4 ), w związku z czym realizowany jest 
tam obecnie program zwalczania tej choroby. 

(5) Chorwacja ma przystąpić do Unii w dniu 1 lipca 2013 r. 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym 
państwie w odniesieniu do klasycznego pomoru świń 
należy ustanowić środki kontroli klasycznego pomoru 
świń na jego terytorium w celu zapobieżenia rozprzest
rzenianiu się tej choroby na inne obszary Unii Europej
skiej. Na podstawie informacji przedstawionych przez 
właściwy organ w Chorwacji należy włączyć terytoria 
komitatów (żupanii) karlowackiego, sisacko-moslawiń
skiego, brodzko-posawskiego i vukowarsko-srijemskiego 
do części I załącznika do decyzji 2008/855/WE. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2008/855/WE. 

(7) Niniejszą decyzję należy stosować od dnia przystąpienia 
Chorwacji do Unii Europejskiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W części I załącznika do decyzji 2008/855/WE dodaje się 
pozycję w brzmieniu: 

„Chorwacja 

Terytorium komitatów karlowackiego, sisacko-moslawiń
skiego, brodzko-posawskiego i vukowarsko-srijemskiego.”.
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( 1 ) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. 
( 2 ) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. 
( 3 ) Dz.U. L 302 z 13.11.2008, s. 19. ( 4 ) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5.



Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Chorwacji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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