
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1423 

z dnia 21 sierpnia 2015 r. 

dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry 
bydła w Grecji 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6010) 

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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. 3, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootech
nicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w 
perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Choroba guzowatej skóry bydła jest chorobą wirusową bydła przenoszoną przede wszystkim przez wektory, 
charakteryzującą się poważnymi stratami i potencjalnie dużym rozprzestrzenianiem się w szczególności poprzez 
zwierzęta żywe oraz produkty uzyskane z zakażonych zwierząt. 

(2)  Dyrektywa Rady 92/119/EWG (3) określa ogólne środki zwalczania niektórych chorób zwierzęcych, w tym 
choroby guzowatej skóry bydła. Uwzględnia ona środki, które należy podjąć w przypadku podejrzenia i potwier
dzenia wystąpienia choroby guzowatej skóry bydła. 

(3)  W dniu 20 sierpnia 2015 r. władze greckie powiadomiły Komisję o wystąpieniu dwóch ognisk choroby 
guzowatej skóry bydła w gospodarstwach, w których łącznie utrzymuje się ok. 200 sztuk bydła, w Feres w 
jednostce regionalnej Ewros w Grecji. 

(4)  Grecja zastosowała odpowiednie środki w ramach dyrektywy 92/119/EWG i utworzyła obszary zapowietrzone i 
zagrożone wokół ognisk choroby zgodnie z art. 10 tej dyrektywy. 

(5)  Istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa choroby guzowatej skóry bydła na inne obszary Grecji i do innych 
państw członkowskich, zwłaszcza poprzez handel żywym bydłem i nasieniem bydła, przemieszczanie niektórych 
dzikich przeżuwaczy oraz wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzących od bydła. 

(6)  W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa do innych części Grecji oraz do innych państw członkowskich 
i państw trzecich należy zakazać przemieszczania i wysyłki bydła oraz nasienia bydła, a także wprowadzania do 
obrotu niektórych produktów zwierzęcych z jednostki regionalnej Ewros. 

(7)  W oczekiwaniu na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz oraz we współpracy z 
zainteresowanym państwem członkowskim Komisja powinna przyjąć tymczasowe środki ochronne w odniesieniu 
do choroby guzowatej skóry bydła w Grecji. 

(8)  Sytuacja zostanie poddana ocenie na kolejnym posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz i w razie potrzeby środki zostaną odpowiednio dostosowane, 
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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) Dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób 

zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Grecja zakazuje wysyłki następujących towarów z jednostki regionalnej Ewros do innych części Grecji, do innych 
państw członkowskich oraz do państw trzecich: 

a)  bydło żywe i dzikie przeżuwacze; 

b)  nasienie bydła. 

2. Grecja zakazuje wprowadzania do obrotu poza jednostką regionalną Ewros następujących towarów z jednostki 
regionalnej Ewros: 

a)  świeże mięso uzyskane z bydła, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne uzyskane z takiego świeżego mięsa; 

b)  mleko i produkty mleczne uzyskane z bydła; 

c)  nieprzetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego uzyskane z bydła, chyba że są przeznaczone pod 
urzędowy nadzór właściwego organu w celu ich usunięcia w zatwierdzonym zakładzie na terytorium Grecji. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 września 2015 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 sierpnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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