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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą
pęcherzykową świń we Włoszech

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6574)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/9/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2005/779/WE z dnia 8 listopada
2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt
przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (2)
została przyjęta w odpowiedzi na występowanie tej
choroby we Włoszech. Ustanawia ona przepisy dotyczące
zdrowia zwierząt w związku z chorobą pęcherzykową
świń dla regionów Włoch, które są uznane za wolne
od choroby pęcherzykowej świń, oraz dla regionów,
które nie są za takie uznane.

(2) W świetle informacji obecnie dostarczonych przez
Włochy, środki określone w decyzji 2005/779/WE doty-
czące nadzoru gospodarstw i punktów gromadzenia

świń, w szczególności w odniesieniu do prowadzenia
badań i pobierania prób, powinny zostać zaostrzone
w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się tej choroby.
Ponadto przemieszczanie świń z gospodarstw położo-
nych w regionach nieuznanych za wolne od choroby
pęcherzykowej świń powinno podlegać większym
restrykcjom.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/779/WE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/779/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 5 zdanie wprowadzające ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W gospodarstwach, w których hodowane są świnie
hodowlane, pobieranie próbek do badań serologicznych
przeprowadza się na losowej próbie 12 świń hodowlanych
lub na wszystkich świniach hodowlanych, jeśli
w gospodarstwie jest ich mniej niż 12”
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(2) Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 28.



2) Artykuł 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 6

Nadzór w regionach nieuznanych za wolne od choroby
pęcherzykowej świń

1. Włochy zapewniają, że w regionach nieuznanych za
wolne od choroby pęcherzykowej świń pobieranie próbek
i kontrola mająca na celu wykrycie tej choroby przeprowa-
dzane są zgodnie z ust. 2, 3 i 4.

2. W odniesieniu do gospodarstw uznanych za wolne od
choroby pęcherzykowej świń, w których hodowane są
świnie hodowlane, oraz do punktów gromadzenia świń
stosuje się przepisy art. 5 ust. 2.

3. W gospodarstwach uznanych za wolne od choroby
pęcherzykowej świń, w których nie są hodowane świnie
hodowlane, pobieranie próbek do badań serologicznych
przeprowadza się dwa razy w roku na losowej próbie 12
świń lub na wszystkich świniach, jeśli w gospodarstwie jest
ich mniej niż 12.

4. W punktach gromadzenia świń z każdej zagrody,
w której zazwyczaj trzymane są świnie, pobierane są co
dwa miesiące próbki odchodów do badań wirusologicznych.

Świnie pozostają w punkcie gromadzenia do momentu
otrzymania ujemnych wyników przeprowadzonych badań.”

3) Artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie:

a) Ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Włochy zapewniają, że spełnione są wymogi
ust. 3 i 4 w odniesieniu do przemieszczania żywych
świń w granicach Włoch.”;

b) Skreśla się ust. 2;

c) Ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Zabrania się przemieszczania świń z gospodarstw
nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń
do czasu uznania danego gospodarstwa za wolne od tej
choroby.

4. Zakazane jest przemieszczanie świń z regionów
nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń
do innych regionów Włoch.”

4) Artykuł 8 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e) pobieranie próbek i badania serologiczne przeprowadza
się w następujący sposób:

i) Od świń w gospodarstwie przeznaczenia pobierane
są próbki przynajmniej 28 dni po przemieszczeniu
a badanie serologiczne wykonywane jest u tych świń
w liczbie wystarczającej do wykrycia choroby pęche-
rzykowej świń u 5 % zwierząt przy przedziale
pewności wynoszącym 95 %, próbki te muszą być
także pobrane od świń które zostały przemiesz-
czone do gospodarstwa docelowego, i żadne świnie
nie mogą być z niego przemieszczane do momentu
otrzymania ujemnego wyniku przeprowadzonego
badania;

ii) Próbki od świń przeznaczonych do ubojni pobierane
są w ciągu 10 dni przed przemieszczeniem a badanie
serologiczne wykonywane jest u świń w liczbie
wystarczającej do wykrycia choroby pęcherzykowej
świń u 5 % zwierząt przy przedziale ufności wyno-
szącym 95 %; świnie te nie mogą być przemie-
szczane z gospodarstwa pochodzenia do momentu
otrzymania ujemnego wyniku przeprowadzonego
badania;”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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