
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

zatwierdzająca przedłożone przez Chorwację plany gotowości dotyczące kontroli określonych 
chorób zwierząt 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3992) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/347/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 
1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzeko
mego pomoru drobiu ( 1 ), w szczególności jej art. 21 ust. 4 
akapit drugi, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 paździer
nika 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania 
klasycznego pomoru świń ( 2 ), w szczególności jej art. 22 ust. 
3 akapit drugi, 

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 ( 3 ), w szczególności jej art. 72 ust. 7, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy 
ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG ( 4 ), w szczególności 
jej art. 62 ust. 4 akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dyrektywie 92/66/EWG ustanowiono unijne środki 
zwalczania stosowane w przypadku wystąpienia ognisk 
rzekomego pomoru drobiu. W dyrektywie 92/66/EWG 
przewidziano między innymi, że każde państwo człon
kowskie obowiązane jest sporządzić plan gotowości 
określający krajowe środki, które należy wprowadzić 
w przypadku wystąpienia ognisk tej choroby. 

(2) W dyrektywie 2001/89/WE określono minimalne unijne 
środki zwalczania klasycznego pomoru świń. W dyrek
tywie 2001/89/WE przewidziano między innymi, że 
każde państwo członkowskie obowiązane jest sporządzić 
plan gotowości określający krajowe środki, które należy 
wprowadzić w przypadku wystąpienia ogniska tej 
choroby. 

(3) W dyrektywie 2003/85/WE ustanowiono unijne środki 
zwalczania stosowane w przypadku wystąpienia ogniska 
pryszczycy wywołanej przez wirusa dowolnego serotypu. 
W dyrektywie tej ustanowiono ponadto pewne środki 
zmierzające do podniesienia u właściwych organów i w 
środowisku rolniczym poziomu świadomości i gotowości 
w odniesieniu do pryszczycy. W dyrektywie 
2003/85/WE przewidziano między innymi, że państwa 

członkowskie obowiązane są sporządzić plan gotowości 
określający krajowe środki konieczne do utrzymania 
wysokiego poziomu świadomości i gotowości w odnie
sieniu do pryszczycy i ochrony środowiska, które należy 
wprowadzić w przypadku wystąpienia ogniska tej 
choroby. 

(4) W dyrektywie 2005/94/WE ustanowiono pewne środki 
zapobiegawcze, odnoszące się do nadzorowania i wczes
nego wykrywania grypy ptaków oraz podniesienia 
poziomu świadomości i przygotowania właściwych 
organów i środowiska rolniczego w zakresie zagrożenia 
tą chorobą. W dyrektywie tej ustanowiono ponadto 
minimalne środki zwalczania stosowane w przypadku 
wystąpienia ogniska grypy ptaków u drobiu lub innych 
ptaków żyjących w niewoli oraz stosowane w ramach 
wczesnego wykrywania ewentualnego przeniesienia 
wirusów grypy ptaków na ssaki. W dyrektywie 
2005/94/WE przewidziano między innymi, że państwa 
członkowskie obowiązane są sporządzić plan gotowości, 
zgodnie z załącznikiem X do tej dyrektywy, określający 
krajowe środki, które należy wprowadzić w przypadku 
wystąpienia ogniska grypy ptaków. 

(5) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 
24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania ( 5 ) ustanowiono przepisy doty
czące uśmiercania zwierząt hodowanych lub utrzymywa
nych w celu produkcji żywności, wełny, skóry, futer lub 
innych produktów, jak również uśmiercania zwierząt 
w celu zmniejszenia ich liczebności oraz działań związa
nych z uśmiercaniem. W rozporządzeniu (WE) nr 
1099/2009 przewidziano między innymi, że w planach 
gotowości wymaganych przez prawo unijne w zakresie 
zdrowia zwierząt należy zawrzeć planowane metody 
ogłuszania i uśmiercania oraz odpowiadające im standar
dowe procedury operacyjne zapewniające zgodność 
z przepisami określonymi w tym rozporządzeniu, przy 
czym metody i procedury te powinny być oparte na 
ustalonych w planie gotowości hipotezach dotyczących 
rozmiaru i lokalizacji podejrzewanych ognisk. 

(6) W związku z przystąpieniem do Unii w dniu 1 lipca 
2013 r. Chorwacja przedłożyła Komisji do zbadania 
i zatwierdzenia plany gotowości dotyczące rzekomego 
pomoru drobiu, klasycznego pomoru świń, pryszczycy 
oraz grypy ptaków. 

(7) Plany te, w wersji zawierającej zmiany wynikające 
z sugestii poczynionych przez Komisję w trakcie badania 
tych planów, spełniają kryteria określone odpowiednio 
w dyrektywach 92/66/EWG, 2001/89/WE, 2003/85/WE
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i 2005/94/WE. Zawierają one ponadto elementy 
konieczne do spełnienia wymogów zawartych 
w rozporządzeniu (WE) nr 1099/2009. Plany te umoż
liwiają osiągnięcie celów dyrektyw 92/66/EWG, 
2001/89/WE, 2003/85/WE i 2005/94/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1099/2009, o ile Chorwacja 
skutecznie je wprowadzi i będzie je regularnie aktualizo
wać. Należy zatem zatwierdzić te plany w drodze niniej
szej decyzji. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdza się następujące plany gotowości przedłożone przez 
Chorwację w dniu 11 maja 2013 r.: 

a) plan gotowości określający krajowe środki, które należy 
wprowadzić w przypadku wystąpienia ogniska rzekomego 
pomoru drobiu, przewidziany w art. 21 ust. 1 dyrektywy 
92/66/EWG; 

b) plan gotowości określający krajowe środki, które należy 
wprowadzić w przypadku wystąpienia ogniska klasycznego 

pomoru świń, przewidziany w art. 22 ust. 1 dyrektywy 
2001/89/WE; 

c) plan gotowości określający krajowe środki konieczne do 
utrzymania wysokiego poziomu świadomości i gotowości 
w odniesieniu do pryszczycy i ochrony środowiska, które 
należy wprowadzić w przypadku wystąpienia ogniska prysz
czycy, przewidziany w art. 72 ust. 1 dyrektywy 
2003/85/WE; 

d) plan gotowości określający krajowe środki, które należy 
wprowadzić w przypadku wystąpienia ogniska grypy 
ptaków, przewidziany w art. 62 ust. 1 dyrektywy 
2005/94/WE. 

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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