
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2009 

z dnia 15 listopada 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia programów szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła 
przedłożonych przez państwa członkowskie 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7219) 

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, chorwackim i greckim są autentyczne) 

(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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Choroba guzowatej skóry bydła jest chorobą wirusową bydła przenoszoną przede wszystkim przez wektory, 
która powoduje poważne straty i może szybko się rozprzestrzeniać, w szczególności poprzez zwierzęta żywe 
oraz produkty uzyskane z zakażonych zwierząt. 

(2)  Dyrektywa Rady 92/119/EWG określa ogólne środki zwalczania niektórych chorób zwierzęcych. Uwzględnia ona 
środki, które należy przedsięwziąć w przypadku podejrzenia i potwierdzenia wystąpienia w gospodarstwie 
choroby guzowatej skóry bydła, środki wprowadzane w obszarach objętych ograniczeniami oraz inne dodatkowe 
środki zwalczania choroby. W przypadku wystąpienia ogniska choroby guzowatej skóry bydła środki te, 
podlegające zatwierdzeniu przez Komisję, obejmują również szczepienie jako uzupełnienie innych środków 
zwalczania. 

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2055 (4) i decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1183 (5) stanowią, że 
Grecja i Bułgaria mogą przeprowadzać szczepienia interwencyjne bydła utrzymywanego w gospodarstwach na 
obszarze szczepień określonym w załączniku I do każdej z tych decyzji wykonawczych. W obliczu obecnej 
sytuacji epidemiologicznej dotyczącej choroby guzowatej skóry bydła również Chorwacja, która jest bezpośrednio 
zagrożona, w dniu 8 sierpnia 2016 r. zgłosiła Komisji zamiar rozpoczęcia kampanii szczepień przeciwko 
chorobie guzowatej skóry bydła. 

(4)  Zgodnie z przyjętymi w dniu 29 lipca 2016 r. przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności pilnymi 
zaleceniami w sprawie choroby guzowatej skóry bydła (6) szczepienie przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła 
jest najskuteczniejszym sposobem ograniczenia jej rozprzestrzeniania. Dla osiągnięcia opisanego powyżej skutku 
konieczna jest realizacja szczepienia całej podatnej populacji w regionach zagrożonych wprowadzeniem choroby 
guzowatej skóry bydła lub dotkniętych tą chorobą, aby ograniczyć do minimum liczbę ognisk choroby; należy 
przy tym objąć szczepieniami wysoki odsetek zwierząt i gospodarstw. 
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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) 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). 

(5) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1183 z dnia 14 lipca 2016 r. zatwierdzająca program szczepień interwencyjnych przeciwko 
chorobie guzowatej skóry bydła w Bułgarii oraz zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/645 (Dz.U. L 195 
z 20.7.2016, s. 75). 

(6) Dziennik EFSA 2016; 14(8):4573 [27 s.]. 



(5)  Dla przejrzystości i uproszczenia w niniejszej decyzji należy przewidzieć zatwierdzenie programów szczepień 
Grecji i Bułgarii, obecnie uwzględnionych odpowiednio w decyzjach wykonawczych (UE) 2015/2055 i (UE) 
2016/1183. Należy ponadto zatwierdzić program szczepień przedłożony przez Chorwację. Programy szczepień 
Grecji i Bułgarii, obecnie uwzględnione odpowiednio w decyzjach wykonawczych (UE) 2015/2055 i (UE) 
2016/1183, oraz program szczepień przedłożony przez Chorwację spełniają minimalne wymagania dotyczące 
programów szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła określone w załączniku II do decyzji 
wykonawczej Komisji (UE) 2016/2008 (1) dotyczącej środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt 
w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich. 

(6)  Aby program szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła, wraz z innymi środkami kontroli, był 
skuteczny, należy go stosować przez kilka kolejnych lat dla zapewnienia uodpornienia całej podatnej populacji 
przez wystarczający czas. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdzenie programów szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła 

Niniejszym zatwierdza się programy szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła wymienione w załączniku. 

Artykuł 2 

Stosowanie 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Republiki Greckiej oraz Republiki Chorwacji. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2008 z dnia 15 listopada 2016 r. dotycząca środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt 
w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich (zob. s. 51 niniejszego Dziennika 
Urzędowego). 



ZAŁĄCZNIK 

—  Program szczepień przedłożony przez Grecję. 

—  Program szczepień przedłożony przez Bułgarię. 

—  Program szczepień przedłożony przez Chorwację.  
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