
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 18 lutego 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt 
dotyczących klasycznego pomoru świń na Łotwie 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 722) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/91/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 ) określono 
niektóre środki kontroli w odniesieniu do klasycznego 
pomoru świń w państwach członkowskich lub ich regio
nach, wymienionych w załączniku do tej decyzji. 
W państwach członkowskich lub na ich określonych 
obszarach zaobserwowano różne sytuacje epidemiolo
giczne odnośnie do klasycznego pomoru świń. Dlatego 
też załącznik do decyzji 2008/855/WE składa się z trzech 
części, z których każda zawiera wykaz państw członkow
skich, do których mają zastosowanie różne środki 
w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

(2) Przedmiotowe państwa członkowskie, na terytorium 
których leżą obszary wymienione w części II załącznika 
do decyzji 2008/855/WE, dopilnowują, aby przesyłki 
świeżej wieprzowiny z gospodarstw znajdujących się na 
tych obszarach oraz przetworów mięsnych i wyrobów 
składających się z takiej wieprzowiny lub ją zawierają
cych były wysyłane do innych państw członkowskich 
tylko wtedy, gdy spełniają one określone wymogi. 

(3) W dniu 20 listopada 2012 r. Łotwa zgłosiła przypadki 
klasycznego pomoru świń u dzików w powiatach Dagdas 
i Zilupes, wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. Dziki 
przebadano zgodnie z krajowym programem nadzoru. 
Ponadto w dniu 27 listopada 2012 r. Łotwa zgłosiła 
wystąpienia klasycznego pomoru świń w gospodarstwach 
przydomowych na tym samym obszarze. 

(4) Łotwa podjęła działania w ramach dyrektywy Rady 
2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie 
wspólnotowych środków zwalczania klasycznego 
pomoru świń ( 4 ), a część obszarów w powiatach 
Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, 
Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, 
Aglonas i Krāslavas została określona jako teren zaka 
żony. Ponadto Łotwa przedstawiła Komisji plan zwal
czania klasycznego pomoru świń na przedmiotowym 
obszarze tego państwa członkowskiego. Plan ten został 
zatwierdzony przez Komisję decyzją wykonawczą 
Komisji 2013/90/UE z dnia 18 lutego 2013 r. zatwier
dzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u zdzi
czałych świń i szczepień interwencyjnych tych świń na 
niektórych obszarach Łotwy ( 5 ). 

(5) Na podstawie informacji przedstawionych przez Łotwę 
należy zamieścić odpowiednie części powiatów Alūksnes, 
Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, 
Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas 
i Krāslavas w części II załącznika do decyzji 
2008/855/WE. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W części II załącznika do decyzji 2008/855/WE dodaje się tiret 
w brzmieniu: 

„Łotwa 

W powiecie Alūksnes gminy Pededzes i Liepnas. W powiecie 
Rēzeknes gminy Pušas, Mākoņkalna i Kaunatas. W powiecie 
Daugavpils gminy Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, 
Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skruda
lienas, Demenes i Laucesas. W powiecie Balvu gminy Vīksnas, 
Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, 
Tilžas, Krišjāņu i Bērzpils. W powiecie Rugāju gminy Rugāju 
i Lazdukalna. W powiecie Viļakas gminy Žiguru, Vecumu,
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Kupravas, Susāju, Medņevas i Šķilbēnu. W powiecie Balti
navas gmina Baltinavas. W powiecie Kārsavas gminy Salna
vas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes i Mežvidu. W powiecie 
Ciblas gminy Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes 
i Blontu. W powiecie Ludzas gminy Ņukšu, Briģu, Isnaudas, 
Nirzas, Pildas, Rundēnu i Istras. W powiecie Zilupes gminy 
Zaļesjes, Lauderu i Pasienes. W powiecie Dagdas gminy 
Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, 
Asūnes, Dagdas, Konstantinovas i Andrupenes. W powiecie 
Aglonas gminy Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas i Aglonas. 
W powiecie Krāslavas gminy Aulejas, Kombuļu, Skaistas, 
Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, 
Ūdrīšu i Izvaltas.” 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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