
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 31 lipca 2014 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/178/UE w odniesieniu do obszarów na tery
torium Litwy, Łotwy i Estonii objętych ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5583) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/513/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)  Decyzją wykonawczą Komisji 2014/178/UE (4) ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w 
odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W załączniku do tej decyzji 
wyznaczono i wymieniono niektóre obszary rozróżnione w zależności od poziomu ryzyka w oparciu o sytuację 
epidemiologiczną. Wykaz ten obejmuje niektóre obszary na terytorium Włoch, Polski, Litwy i Łotwy. 

(2)  Od dnia 26 czerwca 2014 r. stwierdzono występowanie afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń i świń 
domowych na Łotwie. Źródłem wprowadzenia wirusa afrykańskiego pomoru świń mogą być sąsiadujące państwa 
trzecie, które zgłosiły występowanie tej choroby. Odnotowano kilka ognisk choroby u świń domowych w pobliżu 
granicy Łotwy z państwami trzecimi oraz stwierdzono przypadki jej występowania u zdziczałych świń na tym 
samym obszarze, do 30 km od tej granicy. Ponadto na Łotwie odnotowano kilka ognisk choroby u świń domo
wych i kilka przypadków u zdziczałych świń w pobliżu granicy z Estonią. Także Litwa zgłosiła nowe ustalenia, a 
mianowicie jedno ognisko w gospodarstwie, w którym chowa się trzodę chlewną, położonym we wschodniej 
części kraju. 

(3)  Zmiany obecnej sytuacji epidemiologicznej należy uwzględnić w ocenie ryzyka związanego z sytuacją w zakresie 
zdrowia zwierząt na terytorium Litwy, Łotwy i w sąsiadujących państwach trzecich. Aby skoncentrować środki 
kontroli w zakresie zdrowia zwierząt i zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby, a także aby zapobiegać 
niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz unikać nieuzasadnionych barier handlowych ze strony 
państw trzecich, należy zmienić unijny wykaz obszarów podlegających środkom kontroli w zakresie zdrowia 
zwierząt przewidziany w decyzji wykonawczej 2014/178/UE oraz uwzględnić w nim obecną sytuację w zakresie 
zdrowia zwierząt w odniesieniu do tej choroby na terytorium Litwy i Łotwy. 

(4) Należy zatem wprowadzić zmiany do załącznika do decyzji wykonawczej 2014/178/UE w celu włączenia odpo
wiednich obszarów Litwy, Łotwy i Estonii. 
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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) 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). 



(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/178/UE. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Paszy, 

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 31 lipca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

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

1)  w części I wprowadza się następujące zmiany: 

a)  wpis dotyczący Łotwy otrzymuje brzmienie:  

„3. Łotwa 

Następujące obszary Łotwy: 

cały powiat Mazsalaca; 

cały powiat Aloja; 

cały powiat Kocēni i miasto wydzielone Valmiera; 

cały powiat Priekuļi; 

w powiecie Rauna gmina Rauna; 

cały powiat Smiltene; 

cały powiat Ape; 

w powiecie Ludza gminy Cirma, Pureņi, Ņukši, Isnauda, Pilda, Nirza i Briģi; 

cały powiat Cibla; 

w powiecie Rēzekne gminy Stoļerova, Griškāni, Čornaja, Lūznava, Malta, Feimaņi, Silmala, Ozolaine, Ozol
muiža i Sakstagala; 

w powiecie Viļāni gminy Sokolki i Viļāni; 

w powiecie Riebiņi gminy Riebiņi, Rušona, Silajāņi, Galēni i Stabulnieki; 

cały powiat Preiļi; 

w powiecie Līvāni gmina Sutri; 

cały powiat Vārkava; 

w powiecie Daugavpils gminy Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieku, Naujene, Saliena, Vecsaliena, Skrudaliena, 
Demene, Laucesa, Tabore, Maļinova, Kalupe i Vabole.”; 

b)  dodaje się wpis dotyczący Estonii w brzmieniu:  

„4. Estonia 

Następujące obszary Estonii: 

w prowincji Viljandi gmina wiejska Karksi i Abja (łącznie z miastem Moisakula); 

w prowincji Valga gminy wiejskie Põdrala, Helme, Puka, Hummuli, Õru, Palupera, Otepää, Tõlliste, Karula, 
Taheva i Sangaste oraz gminy miejskie Valga i Tõrva; 

w prowincji Võru gminy wiejskie Urvaste, Antsla, Mõniste i Varstu.”; 

c)  wpis dotyczący Litwy otrzymuje brzmienie:  

„1. Litwa 

Następujące obszary Litwy: 

w okręgu mariampolskim gminy Kalvarija, Marijampolė, Kazlų Rūda; 

w okręgu kowieńskim gminy Prienai i Birštonas; 

w okręgu wileńskim gminy Trakai, Elektrėnai, miasto Wilno, Wilno i Švenčionys; 

w okręgu uciańskim gminy Molėtai, Utena, Zarasai i Visaginas.”; 
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2)  w części II wpis dotyczący Łotwy otrzymuje brzmienie:  

„3. Łotwa 

Następujące obszary Łotwy: 

cały powiat Rūjiena; 

w powiecie Naukšēni gmina Ķoņi; 

w powiecie Burtnieki gminy Vecate, Matīši, Burtnieki i Valmiera; 

cały powiat Beverīna; 

w powiecie Valka gminy Vijciems i Zvārtava”; 

3)  część III otrzymuje brzmienie: 

„CZĘŚĆ III  

1. Włochy 

Następujące obszary Włoch: 

wszystkie regiony Sardynii.  

2. Łotwa 

Następujące obszary Łotwy: 

cały powiat Zilupe; 

w powiecie Ludza gminy Rundēni i Istra; 

w powiecie Rēzekne gminy Puša, Mākoņkalns i Kaunata; 

cały powiat Dagda; 

cały powiat Aglona; 

cały powiat Krāslava; 

w powiecie Valka gminy Kārķi, Ērģeme i Valka; 

cały powiat Strenči; 

w powiecie Burtnieki gminy Ēvele i Rencēni; 

w powiecie Naukšēni gmina Naukšēni.  

3. Litwa 

Następujące obszary Litwy: 

w okręgu uciańskim gmina Ignalina.”.  
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