
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/489 

z dnia 21 marca 2018 r. 

zmieniająca decyzję (UE) 2017/675 w sprawie środków mających na celu zapobieżenie 
wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii i Tunezji 

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1604) 

(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 weterynaryjnych 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. 6, 

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację 
kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 
ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dyrektywą 91/496/EWG ustanowiono zasady regulujące kontrolę weterynaryjną zwierząt wprowadzanych do 
Unii z państw trzecich. Dyrektywą 97/78/WE ustanowiono zasady regulujące kontrolę weterynaryjną produktów 
wprowadzanych do Unii z państw trzecich. Ponadto w obydwu tych dyrektywach przewidziano środki, które 
Komisja może przyjąć w przypadku, gdy na terytorium państwa trzeciego wystąpi lub rozprzestrzeni się choroba 
mogąca stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. 

(2)  W związku z tym, że Algieria i Tunezja zgłosiły wystąpienie ognisk pryszczycy na swoich terytoriach, decyzjami 
wykonawczymi Komisji (UE) 2017/675 (3) oraz (UE) 2017/887 (4) przyjęto środki ochronne na poziomie Unii. 

(3)  Decyzja (UE) 2017/675 ma zastosowanie do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

(4)  Jako że sytuacja epidemiologiczna pryszczycy w Algierii i Tunezji pozostaje niepewna, a do tych państw wywozi 
się znaczną liczbę przesyłek żywego bydła z państw członkowskich UE, należy przedłużyć obowiązywanie 
wspomnianych środków. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie przez okres, który umożliwi dokonanie 
pełnej oceny ewolucji sytuacji epidemiologicznej pryszczycy na obszarach dotkniętych. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 5 decyzji (UE) 2017/675 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 czerwca 2019 r.”. 
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(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. 
(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. 
(3) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/675 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie 

wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii (Dz.U. L 97 z 8.4.2017, s. 31). 
(4) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/887 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu 

do Unii wirusa pryszczycy z Tunezji oraz zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/675 (Dz.U. L 135 z 24.5.2017, s. 25). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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