
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

zatwierdzająca plan przedłożony przez Chorwację w celu zatwierdzania zakładów do 
wewnątrzunijnego handlu drobiem i jajami wylęgowymi na podstawie dyrektywy Rady 

2009/158/WE 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3988) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/346/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listo
pada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regu
lujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw 
trzecich drobiu i jaj wylęgowych ( 1 ), w szczególności jej art. 3 
ust. 1 akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 3 ust. 1 dyrektywy 2009/158/WE przewidziano, 
że państwa członkowskie obowiązane są przedłożyć 
Komisji plan opisujący krajowe środki zapewniające 
wykonanie przepisów załącznika II do tej dyrektywy 
dotyczących zatwierdzania zakładów do wewnątrzunij
nego handlu tymi towarami. 

(2) W związku ze swoim przystąpieniem do Unii w dniu 
1 lipca 2013 r. Chorwacja przedłożyła Komisji taki 
plan zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2009/158/WE. 
Plan ten, w wersji zawierającej zmiany wynikające 
z sugestii poczynionych przez Komisję w trakcie jego 
analizy, spełnia kryteria określone w dyrektywie 
2009/158/WE i umożliwia osiągnięcie celów tej dyrek
tywy, o ile Chorwacja skutecznie go wdroży i będzie go 
regularnie aktualizować. Plan ten należy zatem zatwier
dzić. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdza się plan opisujący krajowe środki zapewniające 
wykonanie przepisów załącznika II do dyrektywy 
2009/158/WE dotyczących zatwierdzania zakładów do 
wewnątrzunijnego handlu drobiem i jajami wylęgowymi, prze
widziany w art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, przedłożony Komisji 
przez Chorwację w dniu 19 kwietnia 2013 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.
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