
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 15 grudnia 2011 r. 

zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed 
afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9248) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/852/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, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Komisji 2005/363/WE z dnia 2 maja 2005 r. 
dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed afry
kańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech ( 4 ) 
została przyjęta w odpowiedzi na poważny wzrost liczby 
zachorowań na afrykański pomór świń wśród dzikich 
i domowych świń na terenie wyspy Sardynii we 
Włoszech, gdzie choroba ta występowała endemicznie. 

(2) Decyzja ta zabrania wysyłania z Sardynii żywych świń, 
ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, jak również 
mięsa wieprzowego, produktów z mięsa wieprzowego 
oraz innych produktów zawierających mięso wieprzowe. 

(3) Jednakże zgodnie z artykułem 4 ust. 3 dyrektywy 
2002/99/WE, decyzja przewiduje pewne odstępstwa 
w zakresie wysyłania określonych produktów z mięsa 
wieprzowego pochodzących od świń z gospodarstw 
znajdujących się poza obszarami ryzyka wyszczególnio
nymi w załączniku I do tej decyzji i spełniającymi 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa biologicznego. 

(4) W ciągu ostatnich tygodni Włochy poinformowały 
Komisję o znacznym wzroście ilości zachorowań 
i rozszerzeniu obszaru występowania afrykańskiego 

pomoru świń w siedmiu z ośmiu prowincji Sardynii, 
dotykającego również duże komercyjne gospodarstwa, 
w którym hoduje się świnie. 

(5) Obecny rozwój choroby na terenie Sardynii może 
stanowić zagrożenie dla stad trzody chlewnej w innych 
regionach Włoch i w innych państwach członkowskich, 
w związku z wprowadzaniem do obrotu mięsa wieprzo
wego, produktów z mięsa wieprzowego oraz innych 
produktów zawierających mięso wieprzowe. Konieczne 
jest zatem rozszerzenie zasięgu obszarów ryzyka okre 
ślonych w załączniku I do decyzji 2005/363/WE na cały 
region Sardynii. W związku z tym, ponieważ warunki 
ustanowione w art. 5 ust. 2 lit. b) decyzji 2005/363/WE 
nie mogą już być spełnione, odstępstwo przyznane 
Włochom, dotyczące zgody na wysyłanie mięsa wieprzo
wego z Sardynii do obszarów poza Sardynią, zostaje 
zawieszone; podobnie jak odstępstwo przyznane na 
podstawie art. 6 tej decyzji, dotyczące zgody na wysy 
łanie produktów z mięsa wieprzowego oraz innych 
produktów zawierających mięso wieprzowe z Sardynii 
do obszarów poza Sardynią. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2005/363/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik I do decyzji 2005/363/WE zastępuje się tekstem 
znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

Wszystkie regiony Sardynii.”
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