
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 7 lipca 2014 r. 

zatwierdzająca plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń na niektórych 
obszarach Litwy i Polski 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4551) 

(Jedynie teksty w języku litewskim i polskim są autentyczne) 

(2014/442/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającą przepisy szczególne w celu zwal
czania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającą dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykań
skiego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dyrektywa 2002/60/WE wprowadza minimalne unijne środki w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, 
w tym środki, które należy stosować w przypadku potwierdzenia występowania afrykańskiego pomoru świń u 
zdziczałych świń. 

(2) Na początku 2014 r. Litwa i Polska potwierdziły, że u zdziczałych świń przy granicy z Białorusią występuje afry
kański pomór świń, i przyjęły środki kontroli choroby zgodnie z dyrektywą 2002/60/WE. Aby ustanowić odpo
wiednie środki kontroli i zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby, w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 
2014/178/UE (2) określono unijny wykaz obszarów wysokiego ryzyka. W części I i II tego załącznika wymienia 
się obszary na Litwie i w Polsce, w których należy wprowadzić plany zwalczania choroby. 

(3)  W świetle sytuacji epidemiologicznej i zgodnie z dyrektywą 2002/60/WE Litwa i Polska przedłożyły Komisji 
plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń na wymienionych obszarach tych państw członkowskich. 

(4)  Komisja przeanalizowała plany przedłożone przez Litwę i Polskę i uznała je za zgodne z dyrektywą 2002/60/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdza się przedstawiony przez Litwę w dniu 22 kwietnia 2014 r. plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń na 
obszarach, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/178/UE. 

Artykuł 2 

Zatwierdza się przedstawiony przez Polskę w dniu 14 maja 2014 r. plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń na 
obszarach, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/178/UE. 

Artykuł 3 

Litwa i Polska wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w celu wykonania planów, o 
których mowa w art. 1 i 2. 

9.7.2014 L 200/21 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27. 
(2) 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). 



Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej oraz do Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji  
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