
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/969 

z dnia 15 czerwca 2016 r. 

określająca standardowe wymagania w zakresie sprawozdawczości odnoszącej się do 
współfinansowanych przez Unię krajowych programów zwalczania i kontroli chorób zwierząt i 
chorób odzwierzęcych i nadzoru nad tymi chorobami oraz uchylająca decyzję wykonawczą 

2014/288/UE 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3615) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające 
przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i 
dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające 
dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 
76/894/EWG i 2009/470/WE (1), w szczególności jego art. 36 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (UE) nr 652/2014 ustanowiono między innymi przepisy w sprawie zarządzania wydatkami 
dotyczącymi łańcucha żywnościowego i zdrowia zwierząt oraz wymagania dotyczące przedkładania i treści 
krajowych programów zwalczania i kontroli chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych oraz nadzoru nad nimi. 

(2)  Zgodnie z art. 14 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 652/2014 w odniesieniu do każdego zatwierdzonego 
rocznego lub wieloletniego programu krajowego państwa członkowskie przedkładają Komisji do dnia 
30 kwietnia każdego roku roczne szczegółowe sprawozdanie techniczne i finansowe za poprzedni rok. 

(3)  Zgodnie z art. 14 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 652/2014 w odniesieniu do każdego zatwierdzonego 
rocznego programu krajowego państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 31 sierpnia każdego roku 
okresowe sprawozdanie finansowe. 

(4)  Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 652/2014 do 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie 
przedkładają Komisji dla każdego zatwierdzonego programu krajowego wniosek o płatność dotyczący 
programów zrealizowanych w poprzednim roku. 

(5)  Art. 5 decyzji wykonawczej 2014/288/UE (2) stanowi, że w odniesieniu do programów realizowanych od dnia 
1 stycznia 2015 r. sprawozdania okresowe i końcowe mają być składane przez państwa członkowskie online 
przy użyciu odpowiednich standardowych formularzy elektronicznych udostępnionych przez Komisję (z 
wyjątkiem programów dotyczących niektórych chorób zwierząt akwakultury). 

(6)  W art. 4 decyzji wykonawczej 2014/288/UE określono informacje, które mają być zawarte w sprawozdaniach. 

(7) W celu zachowania zgodności ze zmieniającymi się przepisami Unii w odniesieniu do programów weteryna
ryjnych dotyczących afrykańskiego pomoru świń, grypy ptaków, choroby niebieskiego języka, brucelozy bydła, 
brucelozy owiec i kóz, klasycznego pomoru świń, wścieklizny, zakażenia salmonellą w niektórych populacjach 
drobiu, gruźlicy bydła oraz przenośnych encefalopatii gąbczastych, należy stosować standardowe formularze 
elektroniczne sprawozdań okresowych i końcowych oraz wniosków o płatność, udostępniane online na stronie 
internetowej Komisji, co ma ułatwiać wprowadzanie niezbędnych zmian oraz uwzględnianie dodatkowych 
danych. Komisja poinformuje państwa członkowskie o wszystkich niezbędnych zmianach standardowych wzorów 
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(1) Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/288/UE z dnia 12 maja 2014 r. w odniesieniu do standardowych wymagań w zakresie sprawozda

wczości odnoszącej się do współfinansowanych przez Unię krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania określonych 
chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych i uchylająca decyzję 2008/940/WE (Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 88). 



w formie elektronicznej i omówi z nimi te zmiany na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz. Zmienione standardowe formularze elektroniczne będą udostępniane na stronie internetowej Komisji oraz 
wysłane do wszystkich państw członkowskich najpóźniej w pierwszym tygodniu czerwca (sprawozdania 
okresowe) oraz najpóźniej w pierwszym tygodniu marca (sprawozdania końcowe i wnioski o płatność) danego 
roku. 

(8) Uznaje się, że w odniesieniu do innych chorób nieuwzględnionych w standardowych formularzach elektro
nicznych oraz chorób zwierząt akwakultury odpowiednią formą przedkładania sprawozdań są standardowe 
formularze w formie papierowej, gdyż ze względu na niewielką liczbę zatwierdzonych programów w ostatnich 
latach opracowywanie specjalnych formularzy elektronicznych nie jest uzasadnione. 

(9)  W celu zapewnienia jasności należy zatem uchylić decyzję wykonawczą 2014/288/UE i zastąpić ją niniejszą 
decyzją. 

(10)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do programów krajowych zatwierdzonych do otrzymania wkładu finansowego Unii oraz dotyczących 
afrykańskiego pomoru świń, grypy ptaków, choroby niebieskiego języka, brucelozy bydła, brucelozy owiec i kóz, 
klasycznego pomoru świń, wścieklizny, zakażenia salmonellą w niektórych populacjach drobiu, gruźlicy bydła oraz 
przenośnych encefalopatii gąbczastych, sprawozdania okresowe i roczne (w tym wnioski o płatność) muszą zawierać 
informacje określone w formularzach, o których mowa w załącznikach I i II do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Sprawozdania okresowe i roczne, o których mowa w art. 1, składa się online przy użyciu odpowiednich standardowych 
formularzy elektronicznych określonych w załącznikach I i II. 

Artykuł 3 

W przypadku innych chorób nieuwzględnionych w formularzach elektronicznych Komisja opracowuje wzory 
sprawozdań w trybie ad hoc i przekazuje je zainteresowanym państwom członkowskim. Sprawozdania takie składane są 
listownie lub drogą elektroniczną. 

W przypadku rocznego sprawozdania dotyczącego chorób zwierząt akwakultury państwa członkowskie korzystają 
z odpowiedniego wzoru zamieszczonego w załączniku III i przedkładają sprawozdanie listownie lub drogą elektro
niczną. 

Artykuł 4 

Decyzja wykonawcza 2014/288/UE traci moc. 

Artykuł 5 

Niniejszą decyzję stosuje się do składania sprawozdań okresowych i rocznych, w tym wniosków o płatność, 
w odniesieniu do programów realizowanych od 2016 r. 
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Artykuł 6 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji   

ZAŁĄCZNIK I 

Specjalne wzory w formacie pdf, których należy używać do opracowania i przedkładania sprawozdań okresowych 
z realizacji programów krajowych, o których mowa w art. 2, są dostępne na stronie internetowej DG SANTE: 

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm   

ZAŁĄCZNIK II 

Specjalne wzory w formacie pdf, których należy używać do opracowania i przedkładania sprawozdań rocznych (w tym 
wniosków o płatność) z realizacji programów krajowych, o których mowa w art. 2, są dostępne na stronie internetowej 
DG SANTE: 

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm  
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http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm
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ZAŁĄCZNIK III 

Standardowe wymagania dotyczące przedkładania sprawozdań rocznych z realizacji krajowych 
programów zwalczania chorób zwierząt akwakultury 

Choroby zwierząt akwakultury objęte programami: 

—  Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) 

—  Zakaźna anemia łososi (ISA) 

—  Zakażenie herpeswirusem koi (KHV) 

—  Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS) 

—  Zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens 

—  Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae 

—  Zespół WSS (White Spot Syndrome) u skorupiaków  
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