
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/67 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 
ustanawiającego 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, poprzez uzupełnienie wykazu chorób 

zwierzęcych i odzwierzęcych w tym załączniku 

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. 10 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Szczególne warunki, które należy uwzględnić i o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) i c) rozporządzenia (UE) 
nr 652/2014, zostały spełnione w odniesieniu do pomoru małych przeżuwaczy, ujętego w wykazie Światowej 
Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) jako „peste des petits ruminants”, ospy owiec, ospy kóz i choroby guzowatej 
skóry bydła, które są wymienione tylko w załączniku I do tego rozporządzenia obejmującym choroby kwalifi
kujące się do finansowania na podstawie art. 6 tego rozporządzenia dotyczącego środków nadzwyczajnych. 

(2)  Pomór małych przeżuwaczy to bardzo zaraźliwa choroba wirusowa owiec i kóz, endemiczna w Afryce 
Wschodniej, na Półwyspie Arabskim, w krajach Bliskiego Wschodu i w Indiach. Jest rozpowszechniony w Afryce 
i Azji, a od 2014 r. jest zgłaszany również w Turcji i krajach Afryki Północnej. 

(3)  Pomór małych przeżuwaczy jest przenoszony przez bezpośredni kontakt, przy czym choroba przenosi się na 
wolne od zakażenia obszary przede wszystkim przez transport zakażonych zwierząt. Kozy są bardziej podatne na 
zakażenie niż owce, które mogą przechodzić zakażenie w sposób niezauważalny. 

(4)  Ospa owiec i ospa kóz to poważne i bardzo zaraźliwe choroby wywoływane przez wirusy capripox, 
o poważnym wpływie na rentowność chowu owiec i kóz, co wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz 
w wywozie do państw trzecich. 

(5)  Ospa owiec i ospa kóz to choroby endemiczne w krajach Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji, przy czym 
okresowo występują w Grecji i Bułgarii, przenoszone z sąsiadującego państwa trzeciego. 
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(1) Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1. 



(6)  Choroba guzowatej skóry bydła jest wysoce zakaźną chorobą wirusową bydła, która może być przenoszona 
przez owady-wektory i która może mieć duży wpływ na rentowność chowu bydła, co wywołuje zakłócenia 
w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich. Choroba jest endemiczna w większości państw 
afrykańskich, a w latach 2012 i 2013 rozprzestrzeniła się na Bliski Wschód i do Turcji. Od sierpnia 2015 r. kilka 
ognisk wystąpiło w Grecji, a w marcu 2016 r. choroba rozprzestrzeniła się w Bułgarii, a następnie w kilku 
krajach Bałkanów Zachodnich. 

(7)  Sytuacja epidemiologiczna ospy owiec, ospy kóz oraz choroby guzowatej skóry bydła szybko się zmienia – 
choroby rozprzestrzeniają się również na terytorium Unii, co wywiera znaczny negatywny wpływ na produkcję 
zwierzęcą i handel. 

(8)  Ponadto Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na wniosek Komisji wydał opinie naukowe 
odnośnie do środków nadzoru, które mają być wdrożone przez Unię w celu wczesnego wykrywania pomoru 
małych przeżuwaczy (1), ospy owiec, ospy kóz (2) i choroby guzowatej skóry bydła (3) oraz w celu odpowiedniej 
reakcji uniemożliwiającej rozprzestrzenianie się chorób i pozwalającej na ich wyeliminowanie w krótkim czasie. 

(9)  W celu wdrożenia odpowiednich rocznych lub wieloletnich programów nadzoru służących wczesnemu 
wykrywaniu wyżej wspomnianych chorób, konieczne jest dodanie pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec, 
ospy kóz oraz choroby guzowatej skóry bydła do wykazu chorób zwierzęcych i odzwierzęcych w załączniku II 
do rozporządzenia (UE) nr 652/2014. Art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 652/2014 upoważnia Komisję do 
przyjmowania aktów delegowanych w celu uzupełnienia wykazu chorób zwierzęcych i odzwierzęcych 
w załączniku II do tego rozporządzenia. Komisja może uzupełnić wykaz w załączniku II do rozporządzenia (UE) 
nr 652/2014 jedynie poprzez zmianę tego załącznika. 

(10)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 652/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 652/2014 dodaje się następujące choroby zwierzęce: „pomór małych 
przeżuwaczy, ospa owiec, ospa kóz i choroba guzowatej skóry bydła”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dzień po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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