
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 14 listopada 2011 r. 

zmieniająca decyzję 2008/855/WE względem środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt 
w odniesieniu do klasycznego pomoru świń we Francji 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8095) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/743/UE) 

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 zootechnicznych 
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym 
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie 
wprowadzenia rynku wewnętrznego ( 2 ), w szczególności jej art. 
10 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2008/855/WE z dnia 3 listopada 
2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia 
zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń 
w niektórych państwach członkowskich ( 3 ) ustanowiono 
niektóre środki kontroli w odniesieniu do klasycznego 
pomoru świń w państwach członkowskich lub ich regio
nach, wyszczególnionych w załączniku do tej decyzji. 
Wśród tych regionów znajdują się części francuskich 
departamentów Bas-Rhin i Moselle. 

(2) Francja przedstawiła Komisji najnowsze informacje 
dotyczące występowania przedmiotowej choroby 
u zdziczałych świń na terytorium regionu Wogezów 
Północnych, w szczególności w części departamentów 
Bas-Rhin i Moselle usytuowanej na zachód od Renu. 

(3) Zgodnie z tymi informacjami na terytorium departa
mentów Bas-Rhin i Moselle zwalczono klasyczny 
pomór świń u zdziczałych świń. W związku 
z powyższym środki przewidziane w decyzji 
2008/855/WE nie powinny się już stosować do tych 
departamentów, a w załączniku do tej decyzji należy 
skreślić pozycję w wykazie dotyczącą Francji. Należy 
zatem odpowiednio zmienić wymieniony załącznik. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2008/855/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Skreśla się punkt 2 części I załącznika do decyzji 
2008/855/WE. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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