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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1306/2014 

z dnia 8 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 750/2014 poprzez przedłużenie okresu 
stosowania środków ochronnych w odniesieniu do epidemicznej biegunki świń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację 
kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 
89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 7, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 750/2014 (2) zostało przyjęte w następstwie doniesień na temat 
pojawienia się w Ameryce Północnej nowej koronawirusowej choroby jelitowej świń wywoływanej nowo wystę
pującymi alfakoronawirusami świń, w tym wirusem epidemicznej biegunki świń i nowym deltakoronawirusem 
świń. Wspomniane rozporządzenie wykonawcze ustanawia środki ochronne w odniesieniu do wprowadzania do 
Unii przesyłek żywych świń do celów hodowli i produkcji pochodzących z obszarów, na których występuje 
choroba powodowana przez wspomniane wirusy, tak aby zapewnić wypełnienie niezbędnych gwarancji w gospo
darstwie pochodzenia oraz zapobiec wprowadzeniu do Unii epidemicznej biegunki świń wywoływanej przez te 
wirusy. Wspomniane środki ochronne mają zastosowanie do dnia 12 stycznia 2015 r. 

(2)  Z opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności wydanej w 2014 r. (3) (zwanej dalej 
„opinią EFSA”) wynika, że zakażone zwierzęta, ich odchody, pasza i przedmioty zanieczyszczone odchodami 
stanowią matryce, za pośrednictwem których — zgodnie z doniesieniami — wirusy te są przenoszone. Opinia 
EFSA stanowi dodatkową naukową podstawę wprowadzenia środków ochronnych ustanowionych rozporządze
niem wykonawczym (UE) nr 750/2014. Od momentu przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 750/2014 
sytuacja epidemiologiczna w państwach trzecich dotkniętych nową koronawirusową chorobą jelitową świń 
wywoływaną nowo występującymi alfakoronawirusami świń, w tym wirusem epidemicznej biegunki świń i 
nowym deltakoronawirusem świń, nie zmieniła się pod względem ryzyka rozprzestrzenienia się tych jelitowych 
koronawirusów świń. 

(3) W świetle opinii EFSA oraz w obliczu rozwoju sytuacji w zakresie choroby stosowanie środków ochronnych usta
nowionych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 750/2014 należy przedłużyć do końca października 2015 r. 
Należy zatem odpowiednio zmienić okres stosowania tego rozporządzenia wykonawczego. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 
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(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 750/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ochronnych związanych z epide

miczną biegunką świń odnośnie do warunków dotyczących zdrowia zwierząt w zakresie wprowadzania świń do Unii (Dz.U. L 203 z 
11.7.2014, s. 91). 

(3) Dziennik EFSA 2014;12(10):3877. 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 750/2014 datę „12 stycznia 2015 r.” zastępuje się datą 
„31 października 2015 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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