
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1255 

z dnia 29 lipca 2016 r. 

zmieniająca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055 dotyczące środków 
ochronnych i szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5035) 

(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. 4, 

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. 4, 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki 
zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (3), 
w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a), art. 19 ust. 3 lit. a) i art. 19 ust. 6, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach 
zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4), w szczególności jej art. 4 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dyrektywa 92/119/EWG określa ogólne środki zwalczania stosowane w przypadku wystąpienia ogniska 
niektórych chorób zwierząt, w tym choroby guzowatej skóry bydła (LSD). Takie środki zwalczania obejmują 
ustanowienie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wokół zakażonego gospodarstwa, przewidują również 
szczepienia interwencyjne w przypadku wystąpienia ogniska LSD jako uzupełnienie innych środków zwalczania. 

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1500 (5) określa niektóre ochronne środki kontroli w zakresie zdrowia 
zwierząt w odniesieniu do potwierdzenia LSD w Grecji w 2015 r. Środki te obejmują ustanowienie obszaru 
objętego ograniczeniami, który opisano w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej, obejmującego 
obszar, na którym potwierdzono LSD, oraz obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez Grecję 
zgodnie z dyrektywą 92/119/EWG. 

(3)  W wyniku rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Grecji Komisja przyjęła decyzję wykonawczą Komisji (UE) 
2015/2055 (6). Powyższa decyzja wykonawcza stanowi, że Grecja może przeprowadzać szczepienia 
interwencyjne bydła utrzymywanego w gospodarstwach na obszarze szczepień określonym w załączniku I do tej 
decyzji wykonawczej. Decyzją wykonawczą (UE) 2015/2055 zmieniono również niektóre przepisy decyzji 
wykonawczej (UE) 2015/1500, w tym rozszerzono obszar objęty ograniczeniami określony w załączniku do 
tejże decyzji. 
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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) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69. 
(4) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
(5) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1500 z dnia 7 września 2015 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko 

chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1423 (Dz.U. L 234 z 8.9.2015, s. 19). 
(6) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2055 z dnia 10 listopada 2015 r. ustanawiająca warunki realizacji programu szczepień 

interwencyjnych bydła przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji i zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1500 
(Dz.U. L 300 z 17.11.2015, s. 31). 



(4) Po potwierdzeniu wystąpienia kolejnych ognisk w jednostce regionalnej Chalkidiki oraz po otrzymaniu powiado
mienia od Grecji o zamiarze przeprowadzenia szczepień przeciwko LSD w niektórych jednostkach regionalnych 
decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055 zmieniono następnie decyzją wykonawczą Komisji (UE) 
2015/2311 (1) w celu rozszerzenia obszaru objętego ograniczeniami określonego w załączniku do decyzji 
wykonawczej (UE) 2015/1500 oraz obszaru szczepień określonego w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 
2015/2055. 

(5)  Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500 i załącznik II do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2055 
zostały potem zmienione decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1116 (2) w celu uwzględnienia późniejszych 
zmian w sytuacji epidemiologicznej w Grecji oraz działań w zakresie szczepień podjętych przez to państwo 
członkowskie. 

(6)  Od dnia 19 lipca 2016 r. Grecja zgłosiła wystąpienie nowego ogniska LSD w jednostce regionalnej Achaja, 
leżącej w kontynentalnej części Grecji na Półwyspie Peloponeskim, gdzie nie odnotowano wcześniej ognisk LSD 
i która to jednostka jest położona ponad 150 km na południe od najbliższej jednostki regionalnej obecnie objętej 
ograniczeniami i działaniami w zakresie szczepień w związku z LSD. 

(7)  Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Grecji oraz prędkość przenoszenia LSD, konieczne jest 
rozszerzenie obszaru objętego ograniczeniami określonego w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 
2015/1500 oraz obszaru szczepień określonego w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2055 w celu 
objęcia nimi całego terytorium Grecji kontynentalnej. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje wykonawcze 
(UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 2 

Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2055 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2311 z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 
2015/2055 dotyczące środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji (Dz.U. L 326 z 11.12.2015, s. 65). 

(2) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1116 z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 
2015/2055 dotyczące środków ochronnych i szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji (Dz.U. L 186 z 9.7.2016, 
s. 24). 



ZAŁĄCZNIK I 

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500 otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK 

Obszary objęte ograniczeniami, o których mowa w art. 2 lit. b) 

A.  Następujące regiony w Grecji: 

—  region Attyka 

—  region Grecja Środkowa 

—  region Macedonia Środkowa 

—  region Macedonia Wschodnia i Tracja 

—  region Epir 

—  region Peloponez 

—  region Tesalia 

—  region Grecja Zachodnia 

—  region Macedonia Zachodnia 

B.  Następujące jednostki regionalne w Grecji: 

—  jednostka regionalna Limnos”.  
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ZAŁĄCZNIK II 

Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2055 otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK I 

A.  Następujące regiony w Grecji: 

—  region Attyka 

—  region Grecja Środkowa 

—  region Macedonia Środkowa 

—  region Macedonia Wschodnia i Tracja 

—  region Epir 

—  region Peloponez 

—  region Tesalia 

—  region Grecja Zachodnia 

—  region Macedonia Zachodnia 

B.  Następujące jednostki regionalne w Grecji: 

—  jednostka regionalna Limnos”.  
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