
 
Dnia 29 stycznia 2014 r. weszła w życie decyzja wykonawczej Komisji Europejskiej 2014/43/UE z dnia 27 stycznia 2014 r. dotycząca niektórych tymczasowych 
środków ochronnych w odniesieniu do afrykaoskiego pomoru świo na Litwie, która określa obszar objęty restrykcjami (dalej zwany „obszarem”), na który 
składają się następujące litewskie rejony:  

 w okręgu wileoskim (lit. Vilnius apskritis):  

- rejon solecznicki (lit. Šalčininkai);  

- rejon trocki (lit. Trakai);  

 w okręgu olickim (lit. Alytus apskritis):  

- rejon olicki (lit. Alytus);  

- rejon druskienicki (lit. Druskininkai);  

- rejon łoździejski (lit. Lazdijai);  

- rejon oraoski (lit. Varėna).  
 

 



Zakazy i ograniczenia w przywozie przesyłek pochodzących z obszaru zwalczania ASF u dzików wyznaczonego na terytorium Litwy dotyczą: 
- świo i produktów pozyskanych od świo 
- produktów pozyskanych od dzików 
Niezależenie od zakazów i warunków przywozu w/w przesyłek z terytorium obszaru zwalczania ASF wyznaczonego na terytorium Litwy 
wszystkie wskazane w poniższej tabeli przesyłki, które zostały wysłane z pozostałej części terytorium Litwy (wolnej od ASF) powinny byd 
monitorowane do momentu przybycia do miejsca przeznaczenia. 
 

Typ przesyłki 

Zakazy i ograniczenia Możliwe odstępstwa 

treśd zakazu 
podstawa prawna 

zakazu 
treśd odstępstwa 

podstawa prawna 
odstępstwa 
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świnie 

zakaz 
świnie (...) nie mogą opuścid zakażonego 
obszaru w celach handlu wewnątrzunijnego 

Dyrektywa 
2002/60/WE - 
art. 15 ust. 2 lit. b) 
ósme tiret 

 
 
 

 
 

nasienie, zarodki, 
komórki jajowe 

zakaz 
świnie, ich nasienie, zarodki czy komórki 
jajowe nie mogą opuścid zakażonego obszaru 
w celach handlu wewnątrzunijnego 

 
Dyrektywa 
2002/60/WE - 
art. 15 ust. 2 lit. b) 
ósme tiret 

  

uboczne produkty 
pochodzenia 
zwierzęcego i 

produkty pochodne (w 
tym karma dla 

zwierząt mięsożernych 
zwierząt futerkowych i 
zwierząt domowych, 

gryzaki) 

zakaz 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych 
pozyskanych od świo nie wysyła się z 
gospodarstw, przedsiębiorstw, zakładów ani 
obszarów objętych ograniczeniami w związku 
z wystąpieniem poważnej choroby zakaźnej 
wymienionej w załączniku I do dyrektywy 
92/119/EWG (ASF jest wymieniony w tym 
załączniku) 

 
Rozporządzenie 
(WE) nr 1069/2009 
- art. 6 ust. 1 lit b) 
punkt (i) 
 

 
 

 
 



mięso i produkty 
przeznaczone do 

spożycia przez ludzi 

zakaz z możliwością odstępstwa 
produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskuje 
się od świo, które nie pochodzą z 
gospodarstwa, zakładu, terytorium lub części 
terytorium podlegającym ograniczeniom w 
zakresie zdrowia zwierząt związanym z 
występowaniem afrykaoskiego pomoru świo 
 
(powyższy zakaz dotyczy wszystkich 
produktów nie poddanych obróbce wskazanej 
w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/99/WE) 
 
 
 

 
Dyrektywa 
2002/99/WE - 
art. 3 ust. 3 lit. a) 
 

 
z zastrzeżeniem wymogu zgodności ze 
środkami podjętymi celem zwalczenia ASF, 
można zezwolid na produkcję, przetwarzanie i 
dystrybucję produktów pochodzenia 
zwierzęcego, pod warunkiem  
spełnienia szczegółowych warunków 
ustanowionych w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2002/99/WE, w tym m.in.: 
- rozdzielenie produkcji w/w produktów od 
innych produktów, spełniających normy 
zdrowotne; 
- niezbędne jest zatwierdzenie władz 
właściwych; 
- produkty otrzymane w ramach powyższego 
odstępstwa muszą byd odpowiednio 
zidentyfikowane; 
- produkty muszą zostad poddane obróbce 
wskazanej w załączniku III do dyrektywy 
2002/99/WE*; 
- zakłady, w której dokonuje się w/w obróbki 
muszą byd zatwierdzone do tego celu przez 
władze właściwe Litwy. 
 
*dyrektywę 2002/99/WE w tym zakresie 
wdrażana w Polsce rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 
2010 r. w sprawie produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego pochodzącym z 
obszarów podlegających ograniczeniom, 
nakazom lub zakazom (Dz.U. 2010 nr 183 poz. 
1231 ze zm.) 
 

 
Dyrektywa 
2002/99/WE - 
art. 4 ust. 1 
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produkty 
nieprzeznaczone do 
spożycia przez ludzi 

zakaz 
w przypadku ujemnych wyników badania 
zgodnie z powyższą rubryką -  części *dzików+ 
nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi są 
przetwarzane pod nadzorem urzędowym; 
 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych 
pozyskanych od dzików (w tym. m.in. trofeów 
myśliwskich) nie wysyła się z gospodarstw, 
przedsiębiorstw, zakładów ani obszarów 
objętych ograniczeniami w związku z 
wystąpieniem poważnej choroby zakaźnej 
wymienionej w załączniku I do dyrektywy 
92/119/EWG (ASF jest wymieniony w tym 
załączniku)  

 
Dyrektywa 
2002/60/WE - 
art. 15 ust. 2 lit. c) 
 
 
Rozporządzenie 
(WE) nr 1069/2009 
- art. 6 ust. 1 lit b) 
punkt (i) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mięso i produkty 
przeznaczone do 

spożycia przez ludzi 

zakaz z możliwością odstępstwa 
wszystkie dziki zastrzelone lub martwe na 
określonym obszarze są kontrolowane przez 
urzędowego lekarza weterynarii i zbadane na 
obecnośd afrykaoskiego pomoru świo zgodnie 
z instrukcją diagnostyczną. 

 tusze wszystkich zwierząt, u których 
wyniki były dodatnie, są przetwarzane 
pod nadzorem urzędowym; 

 w przypadku ujemnych wyników badania, 
Paostwa Członkowskie zastosują środki 
ustanowione w dyrektywie 2002/99/WE 

 
produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskuje 
się od dzików, które nie pochodzą z 
gospodarstwa, zakładu, terytorium lub części 
terytorium podlegającym ograniczeniom w 
zakresie zdrowia zwierząt związanym z 
występowaniem afrykaoskiego pomoru świo 
 
(powyższy zakaz dotyczy wszystkich 
produktów nie poddanych obróbce wskazanej 
w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/99/WE) 

 
Dyrektywa 
2002/60/WE - 
art. 15 ust. 2 lit. c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektywa 
2002/99/WE - 
art. 3 ust. 3 lit. a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z zastrzeżeniem wymogu zgodności ze 
środkami podjętymi celem zwalczenia ASF, 
można zezwolid na produkcję, przetwarzanie i 
dystrybucję produktów pochodzenia 
zwierzęcego, pod warunkiem  
spełnienia szczegółowych warunków 
ustanowionych w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2002/99/WE, w tym m.in.: 
- rozdzielenie produkcji w/w produktów od 
innych produktów, spełniających normy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektywa 
2002/99/WE - 
art. 4 ust. 1 
 
 
 
 



 zdrowotne; 
- niezbędne jest zatwierdzenie władz 
właściwych; 
- produkty otrzymane w ramach powyższego 
odstępstwa muszą byd odpowiednio 
zidentyfikowane; 
- produkty muszą zostad poddane obróbce 
wskazanej w załączniku III do dyrektywy 
2002/99/WE*; 
- zakłady, w której dokonuje się w/w obróbki 
muszą byd zatwierdzone do tego celu przez 
władze właściwe Litwy. 
 
*dyrektywę 2002/99/WE w tym zakresie 
wdrażana w Polsce rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 
2010 r. w sprawie produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego pochodzącym z 
obszarów podlegających ograniczeniom, 
nakazom lub zakazom (Dz.U. 2010 nr 183 poz. 
1231 ze zm.) 
 

 


