
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2013 i zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/761/UE 
w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na określone programy zatwierdzone 

tą decyzją 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4663) 

(2013/403/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 
2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii ( 1 ), 
w szczególności jej art. 27 ust. 5 i 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 2009/470/WE ustanowiono procedury regulu
jące wkład finansowy Unii przeznaczony na programy 
zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt 
i chorób odzwierzęcych. 

(2) Decyzja Komisji 2008/341/WE z dnia 25 kwietnia 
2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajo
wych programów zwalczania, kontroli i monitorowania 
niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych ( 2 ) 
stanowi, że aby uzyskać zatwierdzenie w ramach unij
nego środka finansowego przewidzianego w art. 27 ust. 
1 decyzji 2009/470/WE, przedkładane Komisji przez 
państwa członkowskie programy zwalczania, kontroli 
i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzę
cych wymienionych w załączniku do powyższej decyzji 
muszą co najmniej spełniać kryteria określone w załącz
niku do decyzji 2008/341/WE. 

(3) W decyzji wykonawczej Komisji 2012/761/UE z dnia 
30 listopada 2012 r. zatwierdzającej 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 rok ( 3 ) zatwierdzono 
niektóre programy krajowe i ustalono stawkę oraz 
maksymalną kwotę wkładu finansowego Unii dla 
każdego programu przedłożonego przez państwa człon
kowskie. 

(4) Decyzja Komisji 2009/719/WE z dnia 28 września 
2009 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie 
do zmiany swoich rocznych programów monitorowania 
BSE ( 4 ), zmieniona ostatnio decyzją wykonawczą 

2013/76/UE ( 5 ) stanowi, że niektóre państwa członkow
skie mogą przerwać badanie zdrowego bydła poddanego 
ubojowi. Będzie to miało znaczny wpływ na liczbę 
badań, które zostaną przeprowadzone w ramach ich 
programów monitorowania pasażowalnych encefalopatii 
gąbczastych (TSE) oraz zwalczania gąbczastej encefalo
patii bydła (BSE) i trzęsawki zatwierdzonych na rok 
2013 i znacznie zmniejszy powiązane potrzeby 
w zakresie finansowania. 

(5) Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlan
dia, Hiszpania, Francja, Cypr, Łotwa, Luksemburg, Węgry, 
Austria, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjedno
czone Królestwo przedłożyły Komisji do zatwierdzenia 
programy dotyczące pasażowalnych encefalopatii gąbcza
stych (TSE), gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i trzę
sawki zmienione w związku ze zmianą do decyzji 
2009/719/WE. 

(6) Ponadto Węgry przedłożyły zmieniony program zwal
czania i monitorowania choroby niebieskiego języka 
modyfikujący ich działania w odniesieniu do wdrażania 
nadzoru entomologicznego. 

(7) Hiszpania, po wykryciu wirusa choroby niebieskiego 
języka serotyp 1 na niektórych obszarach jej terytorium, 
przedstawiła zmieniony program zwalczania i monitoro
wania choroby niebieskiego języka w celu włączenia do 
niego obowiązkowych szczepień na tych obszarach 
w celu zwalczenia wspomnianej choroby i zapobieżenia 
jej rozprzestrzenianiu się. 

(8) Grecja, w następstwie wykrycia przypadków wścieklizny 
na jej terytorium, przedstawiła zmieniony program zwal
czania wścieklizny mający na celu określenie obszarów, 
na których zastosowane zostaną szczepienia doustne. 

(9) W następstwie niedawnego zakończenia dwustronnych 
negocjacji z Białorusią w sprawie współpracy w zakresie 
wścieklizny, Polska przedstawiła program zwalczania, 
kontroli i monitorowania wścieklizny zmieniony w celu 
włączenia do niego szczepień doustnych na niektórych 
obszarach przygranicznych na terytorium tego państwa 
trzeciego, w celu ochrony Unii przed ponownym wpro
wadzeniem wścieklizny w wyniku przemieszczania się 
zakażonych dzikich zwierząt przez wspólne granice.
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(10) Komisja dokonała oceny tych zmienionych programów 
zarówno z weterynaryjnego, jak i finansowego punktu 
widzenia. Uznano je za zgodne z odpowiednim prawo
dawstwem unijnym w zakresie weterynarii, w szczegól
ności z kryteriami określonymi w decyzji 2008/341/WE. 
W związku z tym należy zatwierdzić zmienione 
programy. 

(11) Zatwierdzenie niniejszą decyzją zmienionych programów 
ma wpływ na kwoty niezbędne do realizacji programów 
zwalczania, kontroli i monitorowania zatwierdzonych 
decyzją wykonawczą 2012/761/UE. Należy zatem odpo
wiednio dostosować maksymalną kwotę wkładu finanso
wego Unii w niektóre z tych programów. 

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 
2012/761/UE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmienione programy monitorowania pasażowalnych encefalo
patii gąbczastych (TSE) oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii 
bydła (BSE) i trzęsawki, przedstawione przez następujące 
państwa członkowskie w następujących terminach, niniejszym 
zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r.: 

a) Belgia, 5 kwietnia 2013 r.; 

b) Republika Czeska, 5 kwietnia 2013 r.; 

c) Dania, 24 kwietnia 2013 r.; 

d) Niemcy, 20 marca 2013 r.; 

e) Estonia, 26 marca 2013 r.; 

f) Irlandia, 22 marca 2013 r.; 

g) Hiszpania, 27 marca 2013 r.; 

h) Francja, 29 marca 2013 r.; 

i) Cypr, 29 marca 2013 r.; 

j) Łotwa, 28 marca 2013 r.; 

k) Luksemburg, 3 kwietnia 2013 r.; 

l) Węgry, 27 marca 2013 r.; 

m) Austria, 27 marca 2013 r.; 

n) Słowenia, 20 marca 2013 r.; 

o) Słowacja, 26 marca 2013 r.; 

p) Finlandia, 28 marca 2013 r.; 

q) Szwecja, 22 marca 2013 r.; 

r) Zjednoczone Królestwo, 7 czerwca 2013 r. 

Artykuł 2 

Zmienione programy zwalczania i monitorowania choroby 
niebieskiego języka na obszarach endemicznych i obszarach 
wysokiego ryzyka, przedstawione przez następujące państwa 
członkowskie w następujących terminach, niniejszym 
zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r.: 

a) Hiszpania, 26 marca 2013 r.; 

b) Węgry, 24 stycznia 2013 r. 

Artykuł 3 

Zmienione programy zwalczania wścieklizny, przedstawione 
przez następujące państwa członkowskie w następujących 
terminach, niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 
2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.: 

a) Polska, 28 marca 2013 r.; 

b) Grecja, 28 czerwca 2013 r. 

Artykuł 4 

W decyzji wykonawczej 2012/761/UE wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (vii) otrzymuje brzmienie: 

„(vii) 500 000 EUR dla Hiszpanii;”; 

2) art. 10 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) nie przekracza następujących kwot: 

(i) 290 000 EUR dla Belgii; 

(ii) 270 000 EUR dla Bułgarii; 

(iii) 500 000 EUR dla Republiki Czeskiej; 

(iv) 300 000 EUR dla Danii; 

(v) 4 700 000 EUR dla Niemiec; 

(vi) 60 000 EUR dla Estonii; 

(vii) 1 210 000 EUR dla Irlandii; 

(viii) 1 700 000 EUR dla Grecji; 

(ix) 3 290 000 EUR dla Hiszpanii; 

(x) 12 600 000 EUR dla Francji; 

(xi) 4 800 000 EUR dla Włoch; 

(xii) 230 000 EUR dla Chorwacji; 

(xiii) 1 900 000 EUR dla Cypru; 

(xiv) 80 000 EUR dla Łotwy; 

(xv) 420 000 EUR dla Litwy; 

(xvi) 50 000 EUR dla Luksemburga; 

(xvii) 790 000 EUR dla Węgier; 

(xviii) 25 000 EUR dla Malty;
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(xix) 2 200 000 EUR dla Niderlandów; 

(xx) 500 000 EUR dla Austrii; 

(xxi) 2 600 000 EUR dla Polski; 

(xxii) 1 100 000 EUR dla Portugalii; 

(xxiii) 1 200 000 EUR dla Rumunii; 

(xxiv) 160 000 EUR dla Słowenii; 

(xxv) 250 000 EUR dla Słowacji; 

(xxvi) 160 000 EUR dla Finlandii; 

(xxvii) 210 000 EUR dla Szwecji; 

(xxviii) 2 520 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”; 

3) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 lit. d) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie: 

„(ii) 1 500 000 EUR dla Grecji;”; 

b) ust. 2 lit. d) ppkt (vii) otrzymuje brzmienie: 

„(vii) 6 850 000 EUR dla Polski;”; 

c) ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) nie przekracza: 

(i) 1 260 000 EUR dla części litewskiego programu 
realizowanej na Białorusi; 

(ii) 1 255 000 EUR dla części polskiego programu 
realizowanej na Ukrainie; 

(iii) 295 000 EUR dla części polskiego programu 
realizowanej na Białorusi.”. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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