
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 8 lipca 2014 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na 
Łotwie 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4925) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/448/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 zootech
nicznych 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 o wymaganiach zdrowot
nych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzę
cego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dyrektywie Rady 2002/60/WE (4) ustanowiono minimalne środki, które należy zastosować w Unii w celu 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym środki, które należy wprowadzić w przypadku wystąpienia 
ogniska afrykańskiego pomoru świń, w szczególności w przypadkach, gdy afrykański pomór świń jest podejrze
wany lub potwierdzony u zdziczałych świń. 

(2)  W reakcji na obecność afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich przyjęto decyzję 
wykonawczą Komisji 2014/178/UE (5). W decyzji tej, w załączniku wyznaczono i wymieniono obszary objęte 
ograniczeniami zróżnicowane w zależności od poziomu ryzyka, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną. W 
decyzji tej ustanowiono również przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt w odniesieniu do przemie
szczania, wysyłania i znakowania świń oraz niektórych produktów wieprzowych pochodzących z dotkniętych 
państw członkowskich, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się tej choroby na inne obszary Unii. 

(3)  W dniu 26 czerwca 2014 r. poinformowano o przypadkach afrykańskiego pomoru świń na Łotwie u zdziczałych 
świń, a bardziej precyzyjnie — u dzików, w wyniku wprowadzenia wirusa afrykańskiego pomoru świń z sąsiadu
jących państw trzecich, gdzie występuje ta choroba. Odnotowano również wprowadzenie wirusa do dwóch drob
nych gospodarstw rolnych o niskim poziomie bezpieczeństwa biologicznego na tym samym obszarze. Ogniska 
te, łącznie z przypadkami u dzików na obszarze przy zewnętrznej granicy Unii, muszą zostać uwzględnione w 
ocenie ryzyka wiążącego się z obecną sytuacją epidemiologiczną. Aby skoncentrować środki zwalczania choroby 
i zapobiec jej rozprzestrzenianiu się, a także aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu w Unii i 
uniknąć nieuzasadnionych barier w handlu nakładanych przez państwa trzecie, należy ustanowić — w trybie 
pilnym, na podstawie ryzyka, jakie choroba ta stwarza dla Unii, oraz we współpracy z zainteresowanym 
państwem członkowskim — unijny wykaz zakażonych obszarów na Łotwie. 

(4)  Należy zatem zmienić decyzję wykonawczą 2014/178/UE, by uwzględnić odpowiednie terytoria Łotwy w części I 
i części II załącznika do tej decyzji. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt, 
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(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. 
(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. 
(3) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
(4) Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru 

świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, 
s. 27). 

(5) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odnie
sieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 95 z 29.3.2014, s. 47). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji wykonawczej 2014/178/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji   

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do decyzji wykonawczej 2014/178/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w części I dodaje się punkt w brzmieniu:  

„3. Łotwa 

Następujące obszary Łotwy: 

w powiecie Rēzeknes gminy Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas, Feimaņu, Silmalas i Ozolaines; 

w powiecie Riebiņi gminy Riebiņu, Rušonas i Silajāņu; 

w powiecie Preiļi gminy Pelēču, Preiļu i Aizkalnes; 

w powiecie Ludza gminy Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Isnaudas, Pildas, Nirzas i Briģu; 

w powiecie Zilupe gminy Lauderu i Zaļesjes; 

w powiecie Daugavpils gminy Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, 
Demenes, Laucesas, Tabores i Maļinovas; 

cały powiat Ciblas.”; 

2)  w części II dodaje się punkt w brzmieniu:  

„3. Łotwa 

Następujące obszary Łotwy: 

w powiecie Rēzeknes gminy Pušas, Mākoņkalna i Kaunatas; 

cały powiat Dagdas; 

w powiecie Aglonas gminy Šķeltovas, Grāveru i Kastuļinas; 

cały powiat Krāslavas; 

w powiecie Ludza gminy Rundēnu i Istras; 

w powiecie Zilupe gmina Pasienas.”.  
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