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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) …/... 

 
z dnia XXX 

 
ustanawiająca specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 

 
(Tekst of znaczeniu dla EOG) 

 
KOMISJA EUROPEJSKA 

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 

marca 2016 r. w sprawie pasażowalnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające 

niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("ustawa o zdrowiu zwierząt "1), w szczególności 

jego art. 71 ust. 3 

Zważywszy, że: 

(1) Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą świnie domowe i 

dziki i może mieć poważny wpływ na populację zwierząt i rentowność hodowli, 

powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i produktów z nich 

pochodzących w Unii oraz w wywozie do państw trzecich. W przypadku wystąpienia 

ogniska afrykańskiego pomoru świń istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się czynnika 

chorobotwórczego między gospodarstwami, w których utrzymywane są świnie, oraz w 

metapopulacjach dzików. Rozprzestrzenianie się choroby może znacząco wpłynąć na 

wydajność sektora rolnego zarówno z powodu strat bezpośrednich, jak i pośrednich. 

(2) Od 1978 r. wirus afrykańskiego pomoru świń występuje na Sardynii we Włoszech, a 

od 2014 r. ogniska tej choroby pojawiły się w innych państwach członkowskich, jak 

również w sąsiednich państwach trzecich. Obecnie afrykański pomór świń można 

uznać za chorobę endemiczną w populacjach trzody chlewnej w szeregu państw 

trzecich graniczących z Unią i stanowi ona stałe zagrożenie dla populacji trzody 

chlewnej w Unii. Obecna sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń stanowi 

również zagrożenie dla zdrowia świń na niedotkniętych chorobą obszarach państw 

członkowskich, w których choroba ta obecnie występuje, jak również dla świń w 

innych państwach członkowskich, w szczególności w związku z przemieszczaniem 

przesyłek świń i towarów pochodzących od tych zwierząt. 

(3) W decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE2 ustanowiono środki kontroli w 

zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w państwach 

członkowskich i wielokrotnie ją zmieniano, aby uwzględnić przede wszystkim rozwój 

sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do tej choroby oraz nowe dowody 

naukowe. Ma ono zastosowanie do dnia 21 kwietnia 2021 r. 

(4) W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne w zakresie 

zapobiegania chorobom, które są przenoszone na zwierzęta lub ludzi, i ich kontroli. 

Afrykański pomór świń wchodzi w zakres definicji choroby wymienionej w tym 

rozporządzeniu i podlega  

 

1 OJ L 84, 31.3.2016, s. 1. 
2  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli 

w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 

członkowskich oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63). 
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ustanowionym w nim zasadom zapobiegania chorobom i ich kontroli. Ponadto w załączniku II 

do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/18823 wymieniono afrykański pomór 

świń jako chorobę kategorii A, D i E atakującą świniowate, a rozporządzenie delegowane 

Komisji (UE) 2020/6874 uzupełnia zasady zwalczania chorób kategorii A, B i C określone w 

rozporządzeniu (UE) 2016/429, w tym środki zwalczania choroby w odniesieniu do 

afrykańskiego pomoru świń. Te trzy akty prawne mają zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 

r. 

(5) Konieczne jest dostosowanie obecnych unijnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru 

świń określonych w decyzji wykonawczej 2014/709/UE w celu dostosowania ich do nowych 

ram ustawodawczych dotyczących zdrowia zwierząt ustanowionych rozporządzeniem (UE) 

2016/429 oraz w celu poprawy zwalczania tej choroby w Unii poprzez uproszczenie 

przepisów unijnych, aby umożliwić skuteczniejsze i szybsze wdrażanie środków zwalczania. 

Konieczne jest również dostosowanie przepisów unijnych w jak największym stopniu do norm 

międzynarodowych, takich jak normy określone w rozdziale 15.1 „Zakażenie wirusem 

afrykańskiego pomoru świń” Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji 

Zdrowia Zwierząt5 (kodeks OIE). Środki kontroli ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 

powinny uwzględniać doświadczenie zdobyte podczas stosowania decyzji wykonawczej 

2014/709/UE. 

(6) Sytuacja epidemiologiczna afrykańskiego pomoru świń w państwach członkowskich 

dotkniętych chorobą i na świecie stwarza wysokie ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się tej 

choroby w Unii.  Ogólne środki kontroli choroby ustanowione w rozporządzeniu (UE) 

2016/429 i w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687 nie obejmują wszystkich 

szczególnych szczegółów i aspektów w odniesieniu do rozprzestrzeniania się i sytuacji 

epidemiologicznej afrykańskiego pomoru świń. Należy zatem ustanowić w niniejszym 

rozporządzeniu specjalne środki kontroli choroby na ograniczony okres czasu, na warunkach 

odpowiednich do sytuacji epidemiologicznej afrykańskiego pomoru świń w Unii. 

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać podejście oparte na regionalizacji, które 

powinno być stosowane jako uzupełnienie środków kontroli choroby określonych w 

rozporządzeniu (UE) 2020/687, oraz zawierać wykaz stref zamkniętych państw 

członkowskich, których dotyczą ogniska afrykańskiego pomoru świń lub które są zagrożone z 

powodu bliskości takich ognisk. Te strefy zamknięte powinny być zróżnicowane pod 

względem sytuacji epidemiologicznej afrykańskiego pomoru świń i poziomu ryzyka oraz 

sklasyfikowane jako strefy zamknięte I, II i III, przy czym strefa zamknięta III obejmuje 

obszary o najwyższym poziomie ryzyka rozprzestrzeniania się tej choroby i najbardziej 

dynamicznej sytuacji chorobowej u trzymanych świń. Powinny one zostać wymienione w 

załączniku I do niniejszego rozporządzenia z uwzględnieniem informacji dostarczonych przez 

właściwy organ danego państwa członkowskiego w odniesieniu do sytuacji związanej z 

chorobą, naukowo uzasadnionych zasad i kryteriów określania regionalizacji geograficznej w 

związku z afrykańskim pomorem świń oraz wytycznych Unii uzgodnionych z państwami 

członkowskimi w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz i publicznie 

dostępnych na stronie internetowej Komisji6, poziomu ryzyka rozprzestrzeniania się 

afrykańskiego pomoru świń oraz ogólnej sytuacji epidemiologicznej afrykańskiego pomoru 

świń w danym państwie członkowskim oraz w stosownych przypadkach na sąsiednich 

obszarach. 
 

3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania 

niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom i ich kontroli w odniesieniu do kategorii 

chorób wpisanych do wykazu oraz ustanowienia wykazu gatunków i grup gatunków stwarzających 

znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się tych chorób wpisanych do wykazu, Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 

21. 

4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające 

rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących 

zapobiegania niektórym chorobom wpisanym do wykazu i ich kontroli, Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64. 
5 https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

6 https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en 

http://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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(8) Wszelkie zmiany dotyczące stref zamkniętych I, II i III w załączniku I do niniejszego 

rozporządzenia powinny opierać się na podobnych przesłankach, jakie zastosowano przy 

sporządzaniu wykazu, oraz powinny uwzględniać normy międzynarodowe, takie jak rozdział 

15.1 „Zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń” Kodeksu OIE, takie jak wskazanie 

braku choroby przez okres co najmniej 12 miesięcy w danej strefie lub państwie.  W 

niektórych sytuacjach, biorąc pod uwagę uzasadnienie przedstawione przez właściwy organ 

danego państwa członkowskiego oraz oparte na podstawach naukowych zasady i kryteria 

określania regionalizacji geograficznej ze względu na afrykański pomór świń oraz wytyczne 

dostępne na poziomie Unii, okres ten należy skrócić do trzech miesięcy. 

(9) W odniesieniu do ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, przemieszczanie 

przesyłek świń i różnych produktów pochodzenia świńskiego stwarza różne poziomy ryzyka. 

Co do zasady, przemieszczanie transportów świń, produktów zarodkowych i produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od świń ze stref zamkniętych stwarza 

wyższy poziom zagrożenia pod względem narażenia i konsekwencji niż przemieszczanie 

przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym w szczególności świeżego mięsa, 

produktów mięsnych, w tym osłonek, jak wskazano w opinii naukowej Europejskiego Urzędu 

ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat afrykańskiego pomoru świń, przyjętej 11 marca 2010 

r.7. Należy zatem zakazać przemieszczania przesyłek zawierających utrzymywane świnie i 

różne produkty pochodzenia wieprzowego ze stref zamkniętych II i III wymienionych w 

załączniku I do niniejszego rozporządzenia w sposób proporcjonalny do występującego 

zagrożenia oraz z uwzględnieniem przepisów określonych w rozporządzeniu delegowanym 

(UE) 2020/687 i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/21548. 

(10) Przepisy ustanowione w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/6869 uzupełniają 

rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania zakładów wytwarzających 

produkty zarodkowe, rejestrów zakładów wytwarzających produkty zarodkowe, które mają 

być prowadzone przez właściwe organy, obowiązków podmiotów w zakresie prowadzenia 

dokumentacji, wymogów dotyczących identyfikowalności i zdrowia zwierząt oraz wymogów 

dotyczących certyfikacji w zakresie zdrowia zwierząt i powiadamiania w odniesieniu do 

przemieszczania w Unii przesyłek produktów zarodkowych niektórych utrzymywanych 

zwierząt lądowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się w Unii zakaźnych chorób 

zwierząt za pośrednictwem tych produktów. Niniejsze rozporządzenie powinno zawierać 

odesłanie do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do informacji, które 

właściwy organ musi przechowywać w zatwierdzonych wytwórniach produktów zarodkowych 

dla świń. 

(11) W rozporządzeniu (WE) nr 1069/200910 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w 

odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w celu zapobiegania 

zagrożeniom dla zdrowia zwierząt wynikającym z tych produktów ubocznych oraz ich 

minimalizowania. Ponadto w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/201111 ustanowiono pewne 
 

7  Dziennik EFSA 2010;8(3):1556. 

8 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2154 z dnia 14 października 2020 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zdrowia zwierząt, 

wymogów dotyczących certyfikacji i zgłaszania w przypadku przemieszczania w Unii produktów 

pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt lądowych, Dz.U. L 431 z 21.12.2020, s. 5. 

9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/686 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania 

zakładów wytwarzających produkty zarodkowe oraz wymogów dotyczących identyfikowalności i 

zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania w Unii produktów zarodkowych niektórych 

utrzymywanych zwierząt lądowych, Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 1. 

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 

(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1. 

11 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne 

dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
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przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, w tym przepisy dotyczące 

wymogów certyfikacji w odniesieniu do przemieszczania przesyłek tych produktów 

ubocznych w Unii.  Te akty prawne nie obejmują wszystkich szczegółowych informacji i 

aspektów związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń poprzez 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego uzyskane od świń utrzymywanych w strefach 

zamkniętych II i III oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego uzyskane od dzikich 

świń ze stref zamkniętych I, II i III. Należy zatem ustanowić w niniejszym rozporządzeniu 

specjalne środki zwalczania choroby związane z produktami ubocznymi pochodzenia 

zwierzęcego i ich przemieszczaniem ze stref zamkniętych I, II i III. 

(12) W celu uwzględnienia różnych poziomów ryzyka w zależności od rodzaju towarów 

pochodzących od świń oraz sytuacji epidemiologicznej w Państwach Członkowskich i strefach 

zamkniętych, których dotyczy rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, niniejsze 

rozporządzenie powinno przewidywać pewne zakazy dotyczące przemieszczania różnych 

rodzajów towarów pochodzących od świń utrzymywanych w strefach zamkniętych I, II i III, 

wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych 

zakłóceń w handlu, w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić pewne odstępstwa od tych 

zakazów oraz szczególne warunki. Odstępstwa te powinny również uwzględniać ogólne 

przepisy dotyczące zapobiegania chorobom zwierząt i ich kontroli, ustanowione już w 

rozporządzeniu (UE) 2016/429 i w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687, oraz zasady 

Kodeksu OIE w odniesieniu do środków ograniczających ryzyko w przypadku afrykańskiego 

pomoru świń. 

(13) Przemieszczenia utrzymywanych zwierząt w celu natychmiastowego uboju zasadniczo 

stwarzają mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zwierząt niż inne rodzaje 

przemieszczeń utrzymywanych zwierząt, pod warunkiem że stosowane są środki 

ograniczające ryzyko. Właściwe jest zatem, aby zainteresowane państwa członkowskie mogły 

wyjątkowo przyznawać odstępstwa od niektórych zakazów ustanowionych w niniejszym 

rozporządzeniu w odniesieniu do przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń ze stref 

zamkniętych II i III w celu natychmiastowego uboju do rzeźni znajdującej się poza strefami 

zamkniętymi I, II i III w tym samym państwie członkowskim. Niniejsze rozporządzenie 

powinno zatem określać szczególne warunki dla tych odstępstw, aby zapewnić, że 

przemieszczanie przesyłek utrzymywanych świń ze stref zamkniętych I, II i III nie stwarza 

ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. 

(14) Odstępstwa dotyczące przemieszczania niektórych utrzymywanych świń ze strefy zamkniętej 

II do innych stref zamkniętych II lub III w innym państwie członkowskim są uzasadnione, pod 

warunkiem że zastosowano szczególne środki ograniczające ryzyko. Wymaga to ustanowienia 

bezpiecznej procedury kierowania pod ścisłą kontrolą właściwych organów państwa 

członkowskiego wysyłki, przewozu i przeznaczenia. 

(15) Artykuł 143 rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że przemieszczeniom zwierząt, w tym 

utrzymywanej trzody chlewnej, towarzyszą świadectwa zdrowia zwierząt. W przypadku gdy 

odstępstwa od zakazu przemieszczania utrzymywanych świń z obszarów objętych 

ograniczeniami I, II i III są stosowane do przesyłek utrzymywanych świń przeznaczonych do 

przemieszczania wewnątrz Unii, te świadectwa zdrowia zwierząt powinny zawierać 

odniesienie do niniejszego rozporządzenia, aby zagwarantować, że w tych świadectwach 

zdrowia zwierząt podawane są odpowiednie i dokładne informacje dotyczące zdrowia 

zwierząt. Konieczne jest ograniczenie ryzyka wynikającego z przemieszczania przesyłek i 

przemieszczania na użytek własny świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych 

produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskanych z dzikich świń, przeznaczonych do spożycia 

przez ludzi, 

 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w 

odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach 

w myśl tej dyrektywy, Dz.U. L 54,26,2.2011. s. 1. 
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oraz dzikich świń ze stref zamkniętych I, II i III w obrębie tego samego zainteresowanego 

państwa członkowskiego oraz do innych państw członkowskich. Ryzyko rozprzestrzeniania 

się choroby należy ograniczyć poprzez zakazanie przemieszczania tych produktów i 

przemieszczania dzikich świń przez podmioty, jak określono w art. 101 rozporządzenia 

delegowanego Komisji 2020/68812 , w obrębie państw członkowskich i z państw 

członkowskich. 

(16) Artykuł 167 ust. 1 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że 

świadectwa zdrowia zwierząt wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego 

pochodzenia towarzyszą przesyłkom produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów 

pochodzenia wieprzowego, które mogą być przemieszczane ze strefy zamkniętej ustanowionej 

zgodnie z art. 71 ust. 3 tego rozporządzenia pod warunkiem zastosowania określonych 

środków kontroli choroby. W przypadku gdy niniejsze rozporządzenie wykonawcze 

przewiduje odstępstwa od zakazów przemieszczania przesyłek produktów pochodzenia 

zwierzęcego ze stref zamkniętych I, II i III, towarzyszące świadectwa zdrowia zwierząt 

powinny zawierać odniesienie do niniejszego rozporządzenia, aby zapewnić odpowiednie i 

dokładne informacje zdrowotne zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/2154. 

(17) Przemieszczenia przesyłek zawierających świeże lub przetworzone mięso i produkty mięsne, 

w tym osłonki uzyskane ze świń trzymanych w strefach zamkniętych I i II lub trzymanych 

poza strefami zamkniętymi I, II i III oraz poddanych ubojowi w strefach zamkniętych I, II i 

III, powinny podlegać mniej rygorystycznym wymogom certyfikacji, aby uniknąć 

niepotrzebnych i zbyt uciążliwych ograniczeń w handlu. Powinna istnieć możliwość 

zezwolenia na przemieszczanie odpowiednich przesyłek na terytorium tego samego państwa 

członkowskiego i do innych państw członkowskich na podstawie znaków jakości zdrowotnej 

lub znaków identyfikacyjnych stosowanych w zakładach, pod warunkiem że zakłady te zostały 

wyznaczone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Właściwe organy powinny wyznaczać 

zakłady tylko wtedy, gdy trzymane świnie i produkty z nich pochodzące, które kwalifikują się 

do przemieszczania poza strefy zamknięte I, II i III, są wyraźnie oddzielone od tych zwierząt i 

produktów, które nie kwalifikują się do takiego zatwierdzonego przemieszczania.  Świeże 

mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń trzymanych w strefie zamkniętej 

III, oraz świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń trzymanych w 

strefie zamkniętej II, jeżeli nie są spełnione szczególne warunki zezwalające na 

przemieszczanie tych przesyłek poza strefę zamkniętą II, przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu, powinny być oznaczone specjalnymi znakami jakości zdrowotnej zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. 

(18) Ponadto przemieszczanie przesyłek zawierających świeże mięso, produkty mięsne, w tym 

osłonki, pochodzące od utrzymywanych świń ze stref zamkniętych III wymienionych w 

załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno podlegać bardziej rygorystycznym 

warunkom. W szczególnych sytuacjach świeże mięso z utrzymywanych świń powinno być 

oznakowane zgodnie z wymogami dotyczącymi oznakowania świeżego mięsa z obszarów 

zapowietrzonych i obszarów zagrożonych określonymi w załączniku IX do rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687 lub świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, z 

utrzymywanych świń powinny być oznakowane specjalnymi znakami, których nie można 

pomylić ze znakiem jakości zdrowotnej, o którym mowa w art. 48 rozporządzenia (UE) 

2019/62713, ani ze znakiem identyfikacyjnym przewidzianym w art. 5 lit. b) rozporządzenia 

(WE) nr 853/200414. 
 

12 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/688 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymogów 

dotyczących zdrowia zwierząt w zakresie przemieszczania w Unii zwierząt lądowych i jaj wylęgowych, 

Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 140. 

13 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające jednolite 

ustalenia praktyczne dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego 
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(19) Artykuł 15 rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że właściwy organ podejmuje 

odpowiednie kroki w celu informowania opinii publicznej o charakterze wszelkiego ryzyka ze 

strony zwierząt lub produktów oraz o środkach podjętych lub planowanych w celu 

zapobiegania temu ryzyku lub jego kontroli. W niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć 

specjalne obowiązki informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń, które dotyczyłyby 

ryzyka związanego z przemieszczaniem przesyłek zakażonych zwierząt, zakażonych 

produktów mięsnych oraz nielegalnej utylizacji tusz. Dlatego jest niezwykle ważne, aby 

zapobiec rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń związanego z działalnością 

człowieka oraz aby zapewnić, że informacje dotyczące środków kontroli zdrowia zwierząt 

ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w tym ograniczenia dotyczące przemieszczania 

trzymanych świń i odpowiednich produktów, są skutecznie przekazywane podróżnym, w tym 

podróżującym drogą lub koleją. Z tego powodu państwa członkowskie powinny zapewnić, aby 

przewoźnicy osób i służby pocztowe zwracały uwagę podróżnych przemieszczających się ze 

stref zamkniętych I, II i III wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na 

ograniczenia w zakresie kontroli zdrowia zwierząt obowiązujące w tych strefach. Informacje 

takie powinny być dostosowane do poziomu ryzyka rozprzestrzeniania się tej choroby. 

Ponadto, skoordynowane działania właściwych organów zainteresowanych Państw 

Członkowskich mające na celu zwalczanie ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego 

pomoru świń powinny zapewnić, że informacje rozpowszechniane w ramach szczególnych 

kampanii podnoszących świadomość społeczną są odpowiednie do celu. 

(20) Doświadczenie zdobyte w walce z afrykańskim pomorem świń w Unii pokazuje, że konieczne 

są pewne środki ograniczające ryzyko i wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego, 

aby zapobiegać, kontrolować i zwalczać tę chorobę w zakładach, w których trzymane są 

świnie. Środki te należy ustanowić w załączniku II do niniejszego rozporządzenia i powinny 

one obejmować zakłady objęte odstępstwami ustanowionymi w odniesieniu do 

przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych w strefach zamkniętych I, II i III. 

(21) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa o 

wystąpieniu), a w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej 

w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, rozporządzenie (UE) 2016/429, jak również 

akty Komisji wydane na jego podstawie, mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w 

Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej po zakończeniu okresu 

przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu. W związku z tym odniesienia do 

państw członkowskich w niniejszym rozporządzeniu powinny obejmować Zjednoczone 

Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej. 

(22) Ponieważ rozporządzenie (UE) 2016/429 ma zastosowanie ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 

2021 r., niniejsze rozporządzenie również powinno mieć zastosowanie od tej daty. 

(23) Niniejsze rozporządzenie powinno być nadal stosowane przez okres co najmniej siedmiu lat, 

biorąc pod uwagę doświadczenie Unii w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń oraz obecną 

sytuację epidemiologiczną tej choroby w zainteresowanych państwach członkowskich. Środki 

przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, 

Zwierząt, Żywności i Pasz, 

 

i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do 

kontroli urzędowych, Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 51. 

14 Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 

zwierzęcego, Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE 

ROZDZIAŁ I 

PRZEDMIOT, ZAKRES I DEFINICJE 

 
Artykuł 1 

Przedmiot i zakres 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia: 

(a) specjalne środki kontroli choroby dotyczące afrykańskiego pomoru świń, które mają 

być stosowane przez ograniczony okres czasu przez Państwa Członkowskie15, które 

posiadają strefy zamknięte I, II lub III wymienione w załączniku I („zainteresowane 

Państwa Członkowskie”). 

Te specjalne środki kontroli choroby stosuje się do świń domowych i dzików oraz do 

produktów uzyskanych ze świń oprócz środków mających zastosowanie w obszarach 

zapowietrzonych, zagrożonych, objętych dalszymi ograniczeniami i zakażonych, 

ustanowionych przez właściwy organ danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 

21 ust. 1 i art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687. 

(b) specjalne środki kontroli choroby w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które 

mają być stosowane przez określony czas przez wszystkie państwa członkowskie. 

2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie dla: 

(a) przemieszczania przesyłek zawierających: 

(i) świnie utrzymywane w zakładach położonych w strefach zamkniętych I, II i III 

poza te strefy; 

(ii) produkty zarodkowe, produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego uzyskanych z trzymanych świń, o których mowa w lit. a) 

ppkt (i); 

(b) przemieszczania: 

(i) przesyłek dzików we wszystkich państwach członkowskich; 

(ii) przesyłek i przemieszczania na prywatny użytek myśliwych produktów 

pochodzenia zwierzęcego i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

uzyskanych z dzików w strefach zamkniętych I, II i III lub przetworzonych w 

zakładach znajdujących się w strefach zamkniętych I, II i III; 

(c) przedsiębiorstw sektora spożywczego zajmującym się przesyłkami, o których mowa w 

lit. a) i b); 

(d) wszystkich Państw Członkowskich w zakresie podnoszenia świadomości na temat 

afrykańskiego pomoru świń. 

3. Przepisy, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące kwestie: 

(a) Rozdział II ustanawia specjalne zasady dotyczące ustanowienia stref zamkniętych I, II 

i III w przypadku wybuchu afrykańskiego pomoru świń oraz stosowania specjalnych 

środków kontroli choroby we wszystkich Państwach Członkowskich; 

 

15 Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 

Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności art. 5 ust. 4 Protokołu 

w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej wraz z załącznikiem 2 do tego Protokołu, do celów niniejszego 

rozporządzenia odniesienia do Państw Członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu 

do Irlandii Północnej. 
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(b) Rozdział III ustanawia specjalne środki zwalczania choroby mające 

zastosowanie do przesyłek świń trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III 

oraz produktów z nich uzyskanych w zainteresowanych Państwach 

Członkowskich; 

(c) Rozdział IV ustanawia specjalne środki ograniczające ryzyko dotyczące 

afrykańskiego pomoru świń dla przedsiębiorstw spożywczych w 

zainteresowanych Państwach Członkowskich; 

(d) Rozdział V ustanawia specjalne środki kontroli choroby mające zastosowanie 

do dzikich świń w Państwach Członkowskich; 

(e) Rozdział VI ustanawia specjalne obowiązki w zakresie informowania i 

szkolenia w Państwach Członkowskich; 

(f) Rozdział VII ustanawia postanowienia końcowe. 

 
Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w rozporządzeniu 

delegowanym (UE) 2020/687. 

Ponadto stosuje się następujące definicje 

(a) „świnie” oznaczają zwierzę z gatunków kopytnych z rodziny 

Suidae wymienione w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/429; 

(b) „produkty zarodkowe” oznaczają nasienie, oocyty i zarodki świń uzyskane od 

utrzymywanych świń w celu sztucznego rozrodu; 

(c) „strefa zamknięta I” oznacza obszar państwa członkowskiego wymieniony w 

części I załącznika I o dokładnie określonym położeniu geograficznym, 

podlegający specjalnym środkom zwalczania choroby i graniczący ze strefami 

zamkniętymi II lub III; 

(d) „strefa zamknięta II” oznacza obszar Państwa Członkowskiego wymieniony w 

części II załącznika I z dokładnie wytyczonymi granicami geograficznymi, 

podlegający specjalnym środkom zwalczania choroby; 

(e) „strefa zamknięta III” oznacza obszar Państwa Członkowskiego wymieniony w 

części III załącznika I z dokładnie wytyczonymi granicami geograficznymi, 

podlegający specjalnym środkom zwalczania choroby; 

(f) „Państwo Członkowskie poprzednio wolne od choroby” oznacza Państwo 

Członkowskie, w którym nie stwierdzono afrykańskiego pomoru świń u 

hodowanych świń w okresie poprzednich dwunastu miesięcy; 

(g) „Materiały kategorii 2” oznaczają produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, 

o których mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, uzyskane z 

utrzymywanych świń; 

(h) „Materiały kategorii 3” oznaczają produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, 

o których mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, uzyskane z 

utrzymywanych świń. 
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ROZDZIAŁ II 

SPECJALNE ZASADY USTANAWIANIA STREF 

ZAMKNIĘTYCH I, II I III W PRZYPADKU OGNISKA 

AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ ORAZ STOSOWANIA 

SPECJALNYCH ŚRODKÓW ZWALCZANIA CHOROBY WE 

WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 
 

Artykuł 3 

Specjalne zasady w celu ustanowienia stref zamkniętych i zakażonych w przypadku 

ogniska afrykańskiego pomoru świń 

W przypadku ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych lub dzików, właściwy 

organ Państwa Członkowskiego ustanawia albo: 

(a) w przypadku ogniska u utrzymywanych świń, strefę zamkniętą zgodnie z art. 21 ust. 

1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i na warunkach określonych w tym 

artykule; albo 

(b) w przypadku ogniska choroby u dzików - strefę zakażoną zgodnie z art. 63 

rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687. 
 

Artykuł 4 

Szczególne zasady ustanawiania dodatkowej strefy zamkniętej w przypadku 

wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych lub dzików 

1. W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych 

lub dzików właściwy organ państwa członkowskiego może ustanowić, na podstawie 

kryteriów i zasad dotyczących geograficznego wyznaczania stref zamkniętych 

określonych w art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, dodatkową strefę 

zamkniętą graniczącą z ustanowioną strefą zamkniętą lub strefami zakażonymi, o 

których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia, i odgraniczającą je od obszarów 

nieobjętych ograniczeniami. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zapewnia, aby 

dodatkowa strefa zamknięta, o której mowa w ust. 1, odpowiadała strefie zamkniętej 

I wymienionej w części I załącznika I zgodnie z art. 5. 
 

Artykuł 5 

Szczególne zasady dotyczące umieszczenia w wykazie stref zamkniętych I w 

przypadku ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych lub dzików na 

obszarze Państwa Członkowskiego graniczącym z obszarem, na którym oficjalnie nie 

stwierdzono ogniska afrykańskiego pomoru świń 

1. Po wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych lub dzików 

na obszarze Państwa Członkowskiego graniczącego z obszarem, na którym nie 

stwierdzono oficjalnie ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych lub 

dzików, obszar, na którym nie stwierdzono ogniska, zostaje wymieniony, w miarę 

potrzeby, w części I załącznika I jako strefa zamknięta I. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego dopilnowuje, aby po 

umieszczeniu obszaru w wykazie w części I załącznika I jako strefy zamkniętej I 

dodatkowa strefa zamknięta ustanowiona zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia 

2016/429 została niezwłocznie dostosowana, tak aby obejmowała co najmniej 

odpowiednią strefę zamkniętą I wymienioną w załączniku I dla tego państwa 

członkowskiego. 
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3. Właściwy organ państwa członkowskiego niezwłocznie ustanawia odpowiednią 

dodatkową strefę zamkniętą zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia 2016/429, jeżeli 

strefa zamknięta I została wymieniona w załączniku I. 

 
Artykuł 6 

Szczególne zasady dotyczące umieszczania w wykazie stref zamkniętych II w 

przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików w państwie 

członkowskim 

1. Po wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików na obszarze Państwa 

Członkowskiego, obszar ten zostaje umieszczony w wykazie stref zamkniętych II w 

części II załącznika I. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego dopilnowuje, aby strefa 

zakażona ustanowiona zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/687 została niezwłocznie dostosowana, tak aby obejmowała co najmniej 

odpowiednią strefę zamkniętą II wymienioną w załączniku I do niniejszego 

rozporządzenia w odniesieniu do tego państwa członkowskiego. 

 
Artykuł 7 

Szczególne zasady dotyczące umieszczania w wykazie obszarów zamkniętych III w 

przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w 

danym państwie członkowskim 

1. Po wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych na obszarze 

Państwa Członkowskiego, obszar ten zostaje umieszczony w wykazie stref 

zamkniętych III w części III załącznika I. 

Jednakże w przypadku, gdy tylko pierwsze i pojedyncze ognisko afrykańskiego 

pomoru świń u świń domowych zostało potwierdzone na obszarze Państwa 

Członkowskiego uprzednio wolnego od choroby, obszar ten nie jest umieszczany w 

wykazie stref zamkniętych III w części III załącznika I do niniejszego 

rozporządzenia. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego dopilnowuje, aby strefa 

zamknięta ustanowiona zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/687 została niezwłocznie dostosowana, tak aby obejmowała co najmniej 

odpowiednią strefę zamkniętą III wymienioną w załączniku I do niniejszego 

rozporządzenia w odniesieniu do tego państwa członkowskiego. 

 
Artykuł 8 

Ogólne stosowanie specjalnych środków zwalczania choroby w strefach zamkniętych I, 

II i III 

2. Zainteresowane państwa członkowskie stosują specjalne środki zwalczania choroby 

określone w niniejszym rozporządzeniu w strefach zamkniętych I, II i III oprócz 

środków zwalczania choroby, które mają być stosowane zgodnie z rozporządzeniem 

delegowanym (UE) 2020/687 w: 

(a) strefach zamkniętych ustanowionych zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) strefach zakażonych ustanowionych zgodnie z art. 63 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687. 
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ROZDZIAŁ III 

SPECJALNE ŚRODKI ZWALCZANIA CHOROBY 

STOSOWANE DO PRZESYŁEK ŚWIŃ TRZYMANYCH W 

STREFACH ZAMKNIĘTYCH I, II I III ORAZ PRODUKTÓW 

Z NICH OTRZYMANYCH W ZAINTERESOWANYCH 

PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 
 

Część 1 
STOSOWANIE SZCZEGÓLNYCH ZAKAZÓW W ODNIESIENIU DO PRZESYŁEK 

TRZYMANYCH ŚWIŃ I OTRZYMYWANYCH Z NICH PRODUKTÓW W 

ZAINTERESOWANYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 

 
Artykuł 9 

Szczególne zakazy w odniesieniu do przemieszczania przesyłek świń trzymanych w 

strefach zamkniętych I, II i III poza te strefy 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zakazuje przemieszczania 

przesyłek świń trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III poza te strefy. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że 

zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do przemieszczania przesyłek świń 

trzymanych w strefie zamkniętej I do zakładów znajdujących się w innych strefach 

zamkniętych I, II i III lub poza te strefy, pod warunkiem że zakład przeznaczenia 

znajduje się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego. 

 
Artykuł 10 

Szczególne zakazy w odniesieniu do przemieszczania przesyłek produktów 

zarodkowych uzyskanych ze świń trzymanych w strefach zamkniętych II i III poza 

te strefy 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zakazuje przemieszczania 

przesyłek produktów zarodkowych uzyskanych ze świń trzymanych w strefach zamkniętych 

II i III poza te strefy. 

 
Artykuł 11 

Szczególne zakazy w odniesieniu do przemieszczania przesyłek produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego uzyskanych ze świń trzymanych w strefach zamkniętych II i 

III poza te strefy 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zakazuje 

przemieszczania przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

uzyskanych ze świń trzymanych w strefach zamkniętych II i III poza te strefy. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że 

zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego uzyskanych ze świń utrzymywanych poza strefami 

zamkniętymi II i III i poddanych ubojowi w rzeźniach znajdujących się w strefach 

zamkniętych II i III, pod warunkiem wyraźnego oddzielenia tych produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego w zakładach i podczas transportu od produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego uzyskanych ze świń utrzymywanych w strefach 

zamkniętych II i III. 
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Artykuł 12 

Szczególne zakazy w odniesieniu do przemieszczania przesyłek zawierających świeże 

mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń trzymanych w strefach 

zamkniętych II i III poza te strefy 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zakazuje 

przemieszczania przesyłek zawierających świeże mięso, produkty mięsne, w tym 

osłonki, uzyskane ze świń trzymanych w strefach zamkniętych II i III poza te strefy. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że 

zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do produktów mięsnych, w tym 

osłonek, uzyskanych ze świń trzymanych w strefach zamkniętych II i III, które 

zostały poddane odpowiedniej obróbce zgodnie z załącznikiem VII do 

rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 w odniesieniu do afrykańskiego 

pomoru świń, w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1 niniejszego 

rozporządzenia. 

 
Artykuł 13 

Ogólne zakazy w odniesieniu do przemieszczania przesyłek zawierających hodowane 

świnie i produkty z nich wytworzone, w przypadku których istnieje ryzyko 

rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń 

Właściwy organ danego Państwa Członkowskiego może zakazać, na terytorium tego samego 

Państwa Członkowskiego, przemieszczania przesyłek trzymanych świń i produktów 

uzyskanych z tych zwierząt, jeżeli właściwy organ uzna, że istnieje ryzyko rozprzestrzeniania 

się afrykańskiego pomoru świń na, z lub przez te trzymane świnie lub produkty z nich 

uzyskane. 

Część 2 
OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODSTĘPSTW ZEZWALAJĄCYCH NA 

PRZEMIESZCZANIE PRZESYŁEK ŚWIŃ TRZYMANYCH W STREFACH 

ZAMKNIĘTYCH I, II ORAZ III POZA TE STREFY 

 

 

Artykuł 14 

Ogólne warunki odstępstw od szczególnych zakazów w odniesieniu do przemieszczania 

przesyłek świń trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III poza te strefy 

1. W drodze odstępstwa od szczególnych zakazów przewidzianych w art. 9 ust. 1 

właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na 

przemieszczanie przesyłek świń trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III poza te 

strefy w przypadkach objętych art. 22, 23, 24, 25, 28 i 29 oraz zgodnie ze 

szczególnymi warunkami przewidzianymi w tych artykułach, oraz: 

(a) warunkami ogólnymi określonymi w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; oraz 

(b) dodatkowymi warunkami ogólnymi dotyczącymi: 

(i) przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń ze stref zamkniętych I, 

II i III, ustanowionych w art. 15; 

(ii) ośrodków dla utrzymywanych świń znajdujących się w strefach 

zamkniętych I, II i III, ustanowionych w art. 16; 

(iii) środków transportu używanych do transportu trzymanych świń ze stref 

zamkniętych I, II i III ustanowionych w art. 17. 
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2. Przed udzieleniem zezwoleń przewidzianych w art. 22-25 i 28-30, właściwy organ 

danego Państwa Członkowskiego ocenia ryzyko wynikające z takich zezwoleń, a 

ocena ta musi wskazywać, że ryzyko rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru 

świń jest niewielkie. 

3. Właściwy organ danego Państwa Członkowskiego może zdecydować, że dodatkowe 

warunki ogólne określone w art. 15 i 16 nie mają zastosowania do przemieszczania 

przesyłek świń trzymanych w ubojniach znajdujących się w strefach zamkniętych I, 

II i III, pod warunkiem że: 

(a) utrzymywane świnie muszą zostać przemieszczone do innej rzeźni ze względu 

na wyjątkowe okoliczności, takie jak poważna awaria w rzeźni; 

(b) rzeźnia przeznaczenia znajduje się: 

(i) w strefach zamkniętych I, II lub III tego samego państwa członkowskiego; 

lub 

(ii) w wyjątkowych okolicznościach, takich jak brak rzeźni, o których mowa 

w lit. b) ppkt (i), poza strefami zamkniętymi I, II lub III na terytorium 

tego samego państwa członkowskiego; 

(c) przemieszczanie jest dozwolone przez właściwy organ danego państwa 

członkowskiego. 

 
Artykuł 15 

Dodatkowe ogólne warunki związane z przemieszczaniem przesyłek świń trzymanych w 

strefach zamkniętych I, II i III poza te strefy 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zezwala na 

przemieszczanie świń trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III poza te strefy w 

przypadkach objętych art. 22-25 i 28-30 zgodnie ze szczególnymi warunkami 

przewidzianymi w tych artykułach, pod warunkiem że: 

(a) świnie były trzymane w zakładzie wysyłającym i nie były z niego 

przemieszczane przez okres co najmniej 30 dni przed datą przemieszczenia lub 

od urodzenia, jeżeli są młodsze niż 30 dni, i w tym okresie żadna inna 

trzymana świnia nie została wprowadzona ze stref zamkniętych II i III do tego 

zakładu do: 

(i) tego zakładu; lub 

(ii) jednostki epidemiologicznej, w której trzoda chlewna, która ma zostać 

przeniesiona, była całkowicie odseparowana. Właściwy organ określa, po 

przeprowadzeniu oceny ryzyka, granice takiej jednostki 

epidemiologicznej potwierdzając, że struktura, rozmiar i odległość 

między różnymi jednostkami epidemiologicznymi oraz prowadzone 

działania zapewniają oddzielne pomieszczenia do trzymania, 

przetrzymywania i karmienia trzody chlewnej, tak aby wirus 

afrykańskiego pomoru świń nie mógł rozprzestrzeniać się z jednej 

jednostki epidemiologicznej do drugiej; 

(b) przeprowadzono badanie kliniczne na świniach trzymanych w zakładzie 

wysyłki, łącznie ze zwierzętami, które mają być przeniesione lub użyte do 

zbierania produktów zarodkowych, z pozytywnymi wynikami dotyczącymi 

afrykańskiego pomoru świń: 

(i) przez urzędowego lekarza weterynarii; 
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(ii) w okresie ostatnich 24 godzin przed czasem przemieszczania przesyłki 

świń lub przed czasem zbierania produktów zarodkowych; oraz 

(iii) zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i 

częścią A.1 załącznika I do tego rozporządzenia. 

(c) w razie konieczności, zgodnie z instrukcjami właściwego organu, przed datą 

przemieszczenia przesyłki z zakładu wysyłającego lub przed datą zebrania 

produktów zarodkowych przeprowadzono badania identyfikacyjne patogenu: 

(i) po przeprowadzeniu badania klinicznego, o którym mowa w lit. b), w 

odniesieniu do świń trzymanych w zakładzie, w tym zwierząt, które mają 

być przemieszczane lub mają być wykorzystane do zbierania produktów 

zarodkowych; oraz 

(ii) zgodnie z pkt A.2 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/687. 

2. Przed wydaniem zezwolenia na przemieszczenie przesyłki właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego uzyskuje, w stosownych przypadkach, 

negatywne wyniki badań identyfikacyjnych patogenu, o których mowa w pkt 1 lit. c). 

3. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że w 

przypadku przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń z zakładów 

wysyłających znajdujących się w strefach zamkniętych I i II poza te strefy do 

zakładów znajdujących się w tym samym zainteresowanym państwie członkowskim 

badanie kliniczne, o którym mowa w ust. 1 lit. b): 

(a) przeprowadza się wyłącznie w odniesieniu do zwierząt, które mają być 

przemieszczane; lub 

(b) nie musi być przeprowadzane, pod warunkiem że: 

(i) zakład wysyłający był wizytowany przez urzędowego lekarza weterynarii 

z częstotliwością, o której mowa w art. 16 lit. a) ppkt (i), i z pozytywnym 

wynikiem wszystkich wizyt urzędowego lekarza weterynarii w okresie co 

najmniej dwunastu miesięcy przed datą przemieszczenia, wskazującym, 

że: 

– wymogi bezpieczeństwa biologicznego, o których mowa w art. 16 

lit. b), zostały wdrożone w zakładzie wysyłającym; 

– urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził podczas tych wizyt 

badanie kliniczne z wynikiem korzystnym w kierunku 

afrykańskiego pomoru świń na świniach trzymanych w zakładzie 

wysyłającym zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687 i częścią A.1 załącznika I do tego 

rozporządzenia; 

(ii) w zakładzie wysyłającym prowadzono stały nadzór, o którym mowa w 

art. 16 lit. c), przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed datą 

przemieszczenia. 
 

Artykuł 16 

Dodatkowe warunki ogólne dotyczące zakładów hodujących trzodę chlewną 

znajdujących się w strefach zamkniętych I, II i III 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zezwala na 

przemieszczanie świń trzymanych w zakładach położonych w strefach zamkniętych 

I, II 
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i III poza te strefy w przypadkach objętych art. 22-25 i 28-30 oraz zgodnie ze 

szczególnymi warunkami przewidzianymi w tych artykułach, pod warunkiem że: 

(a) zakład wysyłający został wizytowany przez urzędowego lekarza weterynarii co 

najmniej raz po umieszczeniu wykazu obszarów objętych ograniczeniami I, II i 

III w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub w okresie ostatnich trzech 

miesięcy przed przemieszczeniem i podlega regularnym wizytom urzędowych 

lekarzy weterynarii, jak przewidziano w art. 26 ust. 2 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687, w następujący sposób: 

(i) w strefach zamkniętych I i II: co najmniej dwa razy w roku, z przerwą co 

najmniej czterech miesięcy między takimi wizytami; 

(ii) w strefie zamkniętej III: co najmniej raz na trzy miesiące. 

Właściwy organ może podjąć decyzję o przeprowadzaniu wizyt w 

zakładzie w strefie zamkniętej III z częstotliwością, o której mowa w lit. 

a) ppkt (i), w oparciu o pozytywny wynik ostatniej wizyty po 

umieszczeniu stref zamkniętych I, II i III w załączniku I do niniejszego 

rozporządzenia lub w okresie ostatnich trzech miesięcy przed 

przemieszczeniem, wskazujący, że w zakładzie tym wdrożono wymogi 

bezpieczeństwa biologicznego, o których mowa w lit. b), i prowadzony 

jest stały nadzór, o którym mowa w lit. c). 

(b) zakład wysyłki wdraża wymogi bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu 

do afrykańskiego pomoru świń: 

(i) zgodnie ze wzmocnionymi środkami bezpieczeństwa biologicznego 

wymienionymi w załączniku II; oraz 

(ii) zgodnie z ustaleniami danego Państwa Członkowskiego; 

(c) w zakładzie wysyłki prowadzony jest stały nadzór poprzez badanie przy użyciu 

testów do identyfikacji patogenów w kierunku afrykańskiego pomoru świń: 

(i) zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i 

załącznikiem I do tego rozporządzenia; 

(ii) z wynikiem ujemnym w każdym tygodniu na co najmniej dwóch 

pierwszych martwych trzymanych świniach w wieku powyżej 60 dni lub, 

w przypadku braku takich martwych zwierząt w wieku powyżej 60 dni, 

na wszystkich martwych trzymanych świniach po odsadzeniu, w każdej 

jednostce epidemiologicznej; 

(iii) co najmniej podczas okresu monitorowania afrykańskiego pomoru świń 

określonego w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/687 przed przemieszczeniem przesyłki z zakładu wysyłki. 

2. Właściwy organ danego państwa członkowskiego może zdecydować, że ogrodzenie 

chroniące przed inwentarzem, o którym mowa w pkt 2 lit. h) załącznika II, o którym 

mowa w ust. 1 lit. b) ppkt (i) niniejszego artykułu, nie jest wymagane w przypadku 

zakładów, w których trzymane są świnie, przez okres trzech miesięcy od 

potwierdzenia pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń w tym państwie 

członkowskim, pod warunkiem że: 

(a) właściwy organ Państwa Członkowskiego dokonał oceny ryzyka wynikającego 

z takiej decyzji i ocena ta wskazuje, że ryzyko rozprzestrzeniania się 

afrykańskiego pomoru świń jest znikome; 
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(b) funkcjonuje alternatywny system zapewniający, że świnie trzymane w 

zakładach są oddzielone od dzikich świń w Państwach Członkowskich, w 

których występuje populacja dzikich świń; 

(c) trzymane świnie z tych zakładów nie są przemieszczane do innych Państw 

Członkowskich. 

 
Artykuł 17 

Dodatkowe ogólne warunki związane ze środkami transportu używanymi do 

transportu świń trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III poza tymi strefami 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zezwala na przemieszczanie 

przesyłek świń trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III poza te strefy wyłącznie wtedy, 

gdy środki transportu używane do transportu tych przesyłek: 

(a) spełniają wymogi określone w art. 24 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/687; oraz 

(b) są czyszczone i dezynfekowane zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687 pod kontrolą lub nadzorem właściwego organu danego 

państwa członkowskiego. 

Część 3 

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTW ZDROWIA 

ZWIERZĄT 

 
Artykuł 18 

Obowiązki podmiotów dotyczące świadectw zdrowia zwierząt w odniesieniu do 

przemieszczania przesyłek świń trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III poza te 

strefy 

Podmioty przemieszczają przesyłki świń trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III poza te 

strefy w obrębie danego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego w 

przypadkach objętych art. 22-25 i 28-30 wyłącznie wtedy, gdy przesyłkom tym towarzyszy 

świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 143 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, 

które zawiera co najmniej jedno z następujących poświadczeń zgodności z wymogami 

przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu: 

(a) „Świnie utrzymywane w strefie zamkniętej I zgodnie ze specjalnymi środkami 

kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń określonymi w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd Publikacji: Proszę 

wstawić odniesienie do tego rozporządzenia]."; 

(b) „Świnie utrzymywane w strefie zamkniętej II zgodnie ze specjalnymi środkami 

kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń ustanowionymi w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd Publikacji:  Proszę 

wstawić odniesienie do tego rozporządzenia]."; 

c) „Świnie trzymane w strefie zamkniętej III zgodnie ze specjalnymi środkami kontroli w 

odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń ustanowionymi w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd Publikacji: Proszę wstawić odniesienie do 

tego rozporządzenia]."; 
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W przypadku przemieszczeń w obrębie tego samego zainteresowanego państwa 

członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że nie ma konieczności 

wydawania świadectwa zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 143 ust. 2 akapit drugi 

rozporządzenia (UE) 2016/429. 

 
Artykuł 19 

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt przy 

przemieszczaniu przesyłek zawierających świeże mięso, produkty mięsne, w tym 

osłonki, uzyskane ze świń ze stref zamkniętych I, II i III 

1. Podmioty przemieszczają przesyłki świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym 

osłonek, uzyskanych ze świń utrzymywanych w strefach zamkniętych I i II poza te 

strefy w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do 

innego państwa członkowskiego w przypadkach objętych art. 38 i 39, wyłącznie 

jeżeli przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 

167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera: 

(a) informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/2154; oraz 

(b) co najmniej jedno z następujących poświadczeń zgodności z wymogami 

przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu: 

(i) „Świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń 

utrzymywanych w strefie zamkniętej I zgodnie ze specjalnymi środkami 

kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń ustanowionymi w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd Publikacji: 

Proszę wstawić odniesienie do tego rozporządzenia]."; 

(ii) „Świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń 

trzymanych w strefie zamkniętej II zgodnie ze specjalnymi środkami 

kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń ustanowionymi w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd Publikacji: 

Proszę wstawić odniesienie do tego rozporządzenia]." 

2. Podmioty przemieszczają przesyłki przetworzonych produktów mięsnych, w tym 

osłonek, uzyskanych ze świń utrzymywanych w strefach zamkniętych I, II i III, poza 

te strefy wyłącznie w obrębie tego samego zainteresowanego państwa 

członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że: 

(a) produkty pochodzenia zwierzęcego zostały poddane odpowiedniej obróbce 

zmniejszającej ryzyko, określonej w załączniku VII do rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt, jak przewidziano w 

art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera: 

(i) informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego 

(UE) 2020/2154; oraz 

(ii) następujące poświadczenie zgodności z wymogami przewidzianymi w 

niniejszym rozporządzeniu: 

„Przetworzone produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń 

utrzymywanych w strefach zamkniętych I, II i III zgodnie ze specjalnymi 

środkami kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 

ustanowionymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) .../... 

[Urząd Publikacji: Proszę wstawić odniesienie do tego rozporządzenia]." 
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3. Podmioty przemieszczają przesyłki świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek, 

uzyskanych ze świń utrzymywanych na obszarach poza strefami zamkniętymi I, II i III i 

poddanych ubojowi w rzeźniach znajdujących się w strefach zamkniętych I, II i III poza tymi 

strefami w obrębie tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego 

państwa członkowskiego, wyłącznie jeżeli przesyłkom tym towarzyszy: 

(a) świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 

2016/429, które zawiera informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/2154; oraz 

(b) następujące poświadczenie zgodności z wymogami przewidzianymi w niniejszym 

rozporządzeniu: 

„Świeże mięso i produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń utrzymywanych 

na obszarach poza strefami zamkniętymi I, II i III oraz poddanych ubojowi w strefach 

zamkniętych I, II i III zgodnie ze specjalnymi środkami kontroli dotyczącymi 

afrykańskiego pomoru świń ustanowionymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(UE) .../... [Urząd Publikacji: Proszę wstawić odniesienie do tego rozporządzenia]." 

4. Podmioty przemieszczają przesyłki przetworzonych produktów mięsnych, w tym osłonek, 

uzyskanych ze świń utrzymywanych na obszarach poza strefami zamkniętymi I, II i III oraz 

przetworzonych w strefach zamkniętych I, II i III poza tymi strefami wyłącznie w obrębie 

tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa 

członkowskiego, pod warunkiem że: 

(a) produkty pochodzenia zwierzęcego zostały poddane odpowiedniej obróbce 

zmniejszającej ryzyko, określonej w załączniku VII do rozporządzenia delegowanego 

(UE) 2020/687; 

(b) przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt, jak przewidziano w art. 

167 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera: 

(i) informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/2154; oraz 

(ii) następujące poświadczenie zgodności z wymogami przewidzianymi w 

niniejszym rozporządzeniu: 

„Przetworzone produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń 

utrzymywanych na obszarach poza strefami zamkniętymi I, II i III oraz 

przetworzone w strefach zamkniętych I, II i III zgodnie ze specjalnymi 

środkami kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń ustanowionymi 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd Publikacji: Proszę 

wstawić odniesienie do tego rozporządzenia]." 

5. W przypadkach przemieszczania przesyłek, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4, w obrębie tego 

samego zainteresowanego państwa członkowskiego właściwy organ może zdecydować, że 

nie ma konieczności wydawania świadectwa zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 167 

ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/429. 

6. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że znak 

jakości zdrowotnej lub, w stosownych przypadkach, znak identyfikacyjny, o którym mowa w 

art. 5 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, stosowany do świeżego lub przetworzonego 

mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek, w zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 

ust. 1 lub w zakładach dokonujących obróbki świeżego lub przetworzonego mięsa, 

produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń trzymanych w strefie zamkniętej I 

lub na obszarach poza strefami zamkniętymi I, II i III, może zastąpić świadectwo zdrowia 

zwierząt przy przemieszczaniu następujących przesyłek: 
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(a) świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń 

utrzymywanych w strefach zamkniętych I i II poza tymi strefami w obrębie 

tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego 

państwa członkowskiego, jak określono w ust. 1; 

(b) przetworzonych produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń 

trzymanych w strefach zamkniętych I i II poza tymi strefami w tym samym 

zainteresowanym państwie członkowskim lub w innym państwie 

członkowskim, jak ustanowiono w ust. 2; 

(c) świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń 

trzymanych na obszarach poza strefami zamkniętymi I, II i III oraz poddanych 

ubojowi w rzeźniach znajdujących się w strefach zamkniętych I, II i III poza 

tymi strefami w tym samym zainteresowanym państwie członkowskim lub w 

innym państwie członkowskim, jak określono w ust. 3; 

(d) przetworzonych produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń 

trzymanych na obszarach poza strefami zamkniętymi I, II i III oraz 

przetworzone w strefach zamkniętych I, II i III poza tymi strefami w tym 

samym zainteresowanym państwie członkowskim lub w innym państwie 

członkowskim, jak określono w ust. 4. 
 

Artykuł 20 

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt dotyczące 

przemieszczania przesyłek produktów zarodkowych uzyskanych ze świń trzymanych w 

zakładach położonych w strefach zamkniętych II i III poza te strefy 

Podmioty przemieszczają przesyłki produktów zarodkowych uzyskanych od świń utrzymywanych 

w strefach zamkniętych II i III poza tymi strefami wyłącznie w obrębie tego samego 

zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego w 

przypadkach objętych art. 31 i 32, jeżeli przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia 

zwierząt przewidziane w art. 161 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, które zawiera co najmniej 

jedno z następujących poświadczeń zgodności z wymogami przewidzianymi w niniejszym 

rozporządzeniu: 

(a) „Produkty zarodkowe uzyskane od świń utrzymywanych w strefach zamkniętych II 

zgodnie ze specjalnymi środkami kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru 

świń ustanowionymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd 

Publikacji: Proszę wstawić odniesienie do tego rozporządzenia]."; 

(b) „Produkty zarodkowe uzyskane od świń trzymanych w strefie zamkniętej III zgodnie 

ze specjalnymi środkami kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 

ustanowionymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd 

Publikacji: Proszę wstawić odniesienie do tego rozporządzenia].". 

W przypadku przemieszczeń w obrębie tego samego zainteresowanego państwa 

członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że nie ma konieczności 

wydawania świadectwa zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 161 ust. 2 akapit drugi 

rozporządzenia (UE) 2016/429. 
 

Artykuł 21 

Obowiązki podmiotów w odniesieniu do świadectw zdrowia zwierząt w przypadku 

przemieszczania przesyłek materiału kategorii 2 i 3 uzyskanego ze świń 

utrzymywanych w strefach zamkniętych II i III poza te strefy 

Podmioty przemieszczają przesyłki materiału kategorii 2 i 3, uzyskanego ze świń trzymanych 

w strefach zamkniętych II i III poza tymi strefami, wyłącznie w obrębie tego samego 

zainteresowanego państwa członkowskiego 
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lub do innego państwa członkowskiego w przypadkach objętych art. 33-37, jeżeli przesyłkom 

tym towarzyszy: 

(a) dokument handlowy, o którym mowa w rozdziale III załącznika VIII do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011; oraz 

(b) świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 22 ust. 5 rozporządzenia (UE) 

2020/687; 

Jednakże w przypadku przemieszczeń w obrębie tego samego zainteresowanego państwa 

członkowskiego właściwy organ może zdecydować, że nie wydaje się świadectwa zdrowia 

zwierząt, o którym mowa w art. 22 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2020/687. 

Część 4 
SZCZEGÓLNE WARUNKI ODSTĘPSTW ZEZWALAJĄCYCH NA 

PRZEMIESZCZANIE POZA TĘ STREFĘ PRZESYŁEK TRZODY CHLEWNEJ 

TRZYMANEJ W STREFIE ZAMKNIĘTEJ I 

 
Artykuł 22 

Szczególne warunki dotyczące odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek 

świń trzymanych w strefie zamkniętej I poza tę strefę 

1. W drodze odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 ust. 1 właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie 

przesyłek świń trzymanych w strefie zamkniętej I poza tę strefę do: 

(a) zakładu znajdującego się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa 

członkowskiego: 

(i) w innej strefie zamkniętej I; 

(ii) w strefach zamkniętych II i III; 

(iii) poza strefami zamkniętymi I, II i III; 

(b) zakładu znajdującego się na terytorium innego Państwa Członkowskiego; 

(c) państw trzecich. 

2. Właściwe władze udzielają zezwoleń przewidzianych w ust. 1 wyłącznie pod 

warunkiem, że spełnione są: 

(a) ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia delegowanego 

(UE) 2020/687; 

(b) dodatkowe warunki ogólne określone w art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 1 lit. b), c), 

ust. 2 i 3 oraz art. 16 i 17. 

Część 5 
SZCZEGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW ZEZWALAJĄCYCH NA 

PRZEMIESZCZANIE PRZESYŁEK ŚWIŃ TRZYMANYCH W STREFIE ZAMKNIĘTEJ 

II POZA TĘ STREFĘ 

 

Artykuł 23 

Szczególne warunki dotyczące odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek 

świń trzymanych w strefie zamkniętej II poza tę strefę na terytorium tego samego 

zainteresowanego państwa członkowskiego 

1. W drodze odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie 

przesyłek 
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świń trzymanych w strefie zamkniętej II poza tą strefą do zakładu znajdującego się na 

terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego: 

(a) w innej strefie zamkniętej II; 

(b) w strefach zamkniętych I i III; 

(c) poza strefami zamkniętymi I, II i III. 

2. Właściwe władze udzielają zezwoleń przewidzianych w ust. 1 wyłącznie pod 

warunkiem, że spełnione są: 

(a) ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia delegowanego 

(UE) 2020/687; 

(b) dodatkowe warunki ogólne określone w art. 14 ust. 2 oraz art. 15, 16 i 17. 

3. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego dopilnowuje, aby świnie 

objęte zatwierdzonym przemieszczeniem, o którym mowa w ust. 1, pozostały w 

zakładzie przeznaczenia co najmniej przez okres monitorowania afrykańskiego 

pomoru świń określony w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/687. 

 
Artykuł 24 

Szczególne warunki dotyczące odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek 

świń trzymanych w strefie zamkniętej II poza tę strefę do rzeźni znajdującej się na 

terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego w celu 

natychmiastowego uboju 

1. W drodze odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie 

przesyłek świń trzymanych w strefie zamkniętej II poza tę strefę do rzeźni 

znajdującej się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa 

członkowskiego, pod warunkiem że: 

(a) trzymane świnie są przemieszczane w celu natychmiastowego uboju; 

(b) rzeźnia przeznaczenia jest wyznaczona zgodnie z art. 41 ust. 1. 

2. Właściwe władze udzielają zezwoleń przewidzianych w ust. 1 wyłącznie pod 

warunkiem, że spełnione są: 

(a) ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia delegowanego 

(UE) 2020/687; 

(b) dodatkowe warunki ogólne określone w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 lit. b), c), 

ust. 2 i 3 oraz art. 16 i 17. 

 
Artykuł 25 

Szczególne warunki dotyczące odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek 

świń trzymanych w strefie zamkniętej II poza tę strefę do stref zamkniętych II lub III 

w innym państwie członkowskim 

1. W drodze odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9 właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie 

przesyłek świń trzymanych w strefie zamkniętej II poza tę strefę do zakładu 

znajdującego się w strefie zamkniętej II lub III w innym państwie członkowskim. 
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2. Właściwe władze udzielają zezwoleń przewidzianych w ust. 1 jedynie pod 

warunkiem, że: 

(a) spełnione są warunki ogólne określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) spełnione są dodatkowe warunki ogólne określone w art. 14 ust. 2 i art. 15, 16 i 

17; 

(c) ustanowiono procedurę skierowania zgodnie z art. 26; 

(d) trzymane świnie spełniają wszelkie inne dodatkowe właściwe gwarancje 

odnoszące się do afrykańskiego pomoru świń oparte na pozytywnym wyniku 

oceny ryzyka związanego ze środkami przeciwko rozprzestrzenianiu się tej 

choroby: 

(i) wymagane przez właściwy organ zakładu wysyłającego; 

(ii) zatwierdzone przez właściwe organy Państw Członkowskich przejazdu i 

zakładu przeznaczenia, przed przemieszczeniem hodowanych świń; 

(e) nie stwierdzono oficjalnie ogniska afrykańskiego pomoru świń u 

utrzymywanych świń zgodnie z art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/687 w okresie co najmniej ostatnich dwunastu miesięcy w zakładzie 

wysyłającym; 

(f) podmiot powiadomił z wyprzedzeniem właściwy organ o zamiarze 

przemieszczenia przesyłki utrzymywanych świń zgodnie z art. 152 lit. b) 

rozporządzenia (UE) 2016/429 i art. 96 rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/688. 

3. Właściwy organ zakładu wysyłającego: 

(a) sporządza wykaz zakładów spełniających gwarancje, o których mowa w ust. 2 

lit. d); 

(b) niezwłocznie informuje Komisję i pozostałe państwa członkowskie o 

gwarancjach przewidzianych w ust. 2 lit. d) oraz o zatwierdzeniu przez 

właściwe organy przewidzianym w ust. 2 lit. d) ppkt (ii). 

4. Zatwierdzenie przewidziane w ust. 2 lit. d) ppkt (ii) oraz obowiązek 

natychmiastowego informowania przewidziany w ust. 3 lit. b) nie są wymagane, 

jeżeli zakład wysyłający, miejsca przejścia i zakład przeznaczenia znajdują się w 

strefach zamkniętych I, II i III, a strefy te są ciągłe, co gwarantuje, że utrzymywane 

świnie są przemieszczane wyłącznie przez którąkolwiek z tych stref zamkniętych I, 

II i III zgodnie ze szczególnymi warunkami przewidzianymi w art. 22 ust. 4 

rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687. 

 
Artykuł 26 

Szczególna procedura skierowania dotycząca przyznawania odstępstw w odniesieniu do 

przemieszczania przesyłek świń trzymanych w obszarze objętym ograniczeniami II 

poza ten obszar do obszarów objętych ograniczeniami II lub III w innym państwie 

członkowskim 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego ustanawia procedurę 

skierowanie, o której mowa w art. 25 ust. 2 lit. c), w odniesieniu do przemieszczania 

przesyłek świń trzymanych w strefie zamkniętej II poza tę strefę do zakładu 

położonego w strefie zamkniętej II lub III w innym państwie członkowskim pod 

kontrolą właściwych organów: 
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(a) zakładu wysyłającego; 

(b) przejścia; 

(c) zakładu przeznaczenia. 

2. Właściwy organ zakładu wysyłającego: 

(a) zapewnia, aby każdy środek transportu wykorzystywany do przemieszczeń, o 

których mowa w ust. 1, był: 

(i) indywidualnie zaopatrzony w system nawigacji satelitarnej do określania, 

przekazywania i rejestrowania jego położenia w czasie rzeczywistym; 

(ii) zaplombowany przez urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po 

załadunku przesyłki zawierającej utrzymywane świnie; jedynie urzędowy 

lekarz weterynarii lub organ wykonawczy zainteresowanego państwa 

członkowskiego, w porozumieniu z właściwym organem, może zerwać 

plombę i zastąpić ją nową, w stosownych przypadkach. 

(b) poinformuje z wyprzedzeniem właściwy organ miejsca, w którym znajduje się 

zakład przeznaczenia, oraz, w stosownych przypadkach, właściwy organ 

miejsca przejazdu, o zamiarze wysłania przesyłki zawierającej hodowlę świń; 

(c) ustanowi system, w ramach którego podmioty gospodarcze są zobowiązane do 

natychmiastowego powiadamiania właściwych organów miejsca siedziby 

wysyłki o wszelkich wypadkach lub awariach środków transportu 

wykorzystywanych do transportu przesyłki trzymanych świń; 

(d) zapewni ustanowienie planu awaryjnego, struktury dowodzenia i niezbędnych 

ustaleń dotyczących współpracy między właściwymi organami, o których 

mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), w razie ewentualnych wypadków podczas 

transportu, poważnych awarii lub wszelkich nieuczciwych działań podmiotów. 

 
Artykuł 27 

Obowiązki właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego miejsca 

ustanowienia miejsc przeznaczenia dla przesyłek świń trzymanych w strefie zamkniętej 

II innego państwa członkowskiego 

Właściwy organ państwa członkowskiego, którego dotyczy miejsce ustanowienia miejsc 

przeznaczenia dla przesyłek świń trzymanych w strefie zamkniętej II w innym państwie 

członkowskim: 

(a) powiadomi bez zbędnej zwłoki właściwy organ zakładu wysyłającego o przybyciu 

przesyłki; 

(b) zapewni, że trzymane świnie albo: 

(i) pozostają w zakładzie przeznaczenia przez co najmniej okres monitorowania 

afrykańskiego pomoru świń określony w załączniku II do rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; lub 

(ii) są przemieszczane bezpośrednio do rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1 

niniejszego rozporządzenia. 

Część 6 
SZCZEGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW ZEZWALAJĄCYCH NA 

PRZEMIESZCZANIE 
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PRZESYŁEK ŚWIŃ TRZYMANYCH W STREFIE ZAMKNIĘTEJ III POZA TĘ STREFĘ 

 
Artykuł 28 

Szczególne warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń 

trzymanych w strefie zamkniętej III poza tę strefę do strefy zamkniętej II w tym 

samym zainteresowanym państwie członkowskim 

1. W drodze odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9, w wyjątkowych 

okolicznościach, jeżeli w wyniku tego zakazu w zakładzie, w którym trzymane są 

świnie, pojawiają się problemy związane z dobrostanem zwierząt, właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie świń 

trzymanych w strefie zamkniętej III poza tę strefę do zakładu położonego w strefie 

zamkniętej II na terytorium tego samego państwa członkowskiego, pod warunkiem 

że: 

(a) spełnione są warunki ogólne określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) spełnione są dodatkowe warunki ogólne określone w art. 14 ust. 2, art. 15, 16 i 

17; 

(c) zakład przeznaczenia należy do tego samego łańcucha dostaw, a utrzymywane 

świnie mają być przemieszczane w celu zakończenia cyklu produkcyjnego. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego dopilnowuje, aby 

utrzymywane świnie nie były przemieszczane z zakładu przeznaczenia znajdującego 

się w strefie zamkniętej II co najmniej przez okres monitorowania afrykańskiego 

pomoru świń określony w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/687. 

 
Artykuł 29 

Szczegółowe warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń 

trzymanych w strefie zamkniętej III poza tę strefę w celu natychmiastowego uboju w 

tym samym zainteresowanym państwie członkowskim 

1. W drodze odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 9, w wyjątkowych 

okolicznościach, jeżeli w wyniku zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w 

zakładzie, w którym trzymane są świnie, pojawiają się problemy związane z 

dobrostanem zwierząt, oraz w przypadku ograniczeń logistycznych możliwości 

ubojowych rzeźni znajdujących się w strefie zamkniętej III i wyznaczonych zgodnie 

z art. 41 ust. 1 lub w przypadku braku wyznaczonej rzeźni w strefie zamkniętej III, 

właściwy organ danego państwa członkowskiego może zezwolić, w celu dokonania 

natychmiastowego uboju, na przemieszczanie świń trzymanych w strefie zamkniętej 

III poza tę strefę do rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1 w tym samym 

państwie członkowskim, jak najbliżej miejsca wysyłki: 

(a) w strefie zamkniętej II; 

(b) w strefie zamkniętej I, jeżeli nie jest możliwy ubój zwierząt w strefie 

zamkniętej II; 

(c) poza strefami zamkniętymi I, II i III, gdzie nie jest możliwy ubój zwierząt w 

strefach zamkniętych III, II i I. 

2. Właściwy organ zainteresowanego Państwa Członkowskiego udziela zezwolenia 

przewidzianego w ust. 1 wyłącznie pod warunkiem, że: 
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(a) spełnione są warunki ogólne określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) spełnione są dodatkowe warunki ogólne określone w art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 

1 lit. b), c) i ust. 2, art. 16 i 17; 

3. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego dopilnowuje, aby: 

(a) trzymane świnie były przeznaczone do natychmiastowego uboju bezpośrednio 

do rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1; 

(b) po przybyciu do wyznaczonej rzeźni świnie ze strefy zamkniętej III były 

trzymane oddzielnie od innych świń i poddane ubojowi albo; 

(i) w określonym dniu, w którym dokonuje się uboju wyłącznie świń ze 

strefy zamkniętej III; lub 

(ii) na koniec dnia uboju, co gwarantuje, że inne trzymane świnie nie zostaną 

poddane ubojowi w późniejszym czasie; 

(c) po uboju świń ze strefy zamkniętej III, a przed rozpoczęciem uboju innych 

utrzymywanych świń, rzeźnia musi zostać oczyszczona i zdezynfekowana 

zgodnie z instrukcjami właściwego organu zainteresowanego państwa 

członkowskiego. 

4. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego dopilnowuje, aby: 

(a) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego uzyskane ze świń utrzymywanych 

w strefie zamkniętej III i przemieszczanych poza tę strefę są przetwarzane lub 

usuwane zgodnie z art. 33 i 36; 

(b) świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń trzymanych 

w strefie zamkniętej III i przemieszczanych poza strefę zamkniętą III są 

przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 40. 

Część 7 
SZCZEGÓLNE WARUNKI ODSTĘPSTW ZEZWALAJĄCYCH NA 

PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ TRZYMANYCH W STREFACH ZAMKNIĘTYCH I, II 

ORAZ III POZA TE STREFY DO ZATWIERDZONEGO ZAKŁADU 

PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

 
Artykuł 30 

Szczególne warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świń 

trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III do zatwierdzonego zakładu 

wytwarzającego produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego znajdującego się poza 

strefami zamkniętymi I, II i III, położonego w tym samym zainteresowanym państwie 

członkowskim 

1. W drodze odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 9 właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie świń 

trzymanych w strefach zamkniętych I, II i III do zatwierdzonego zakładu 

wytwarzającego produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego znajdującego się poza 

strefami zamkniętymi I, II i III, położonego w tym samym zainteresowanym 

państwie członkowskim, w którym: 

(a) trzymane świnie są natychmiast zabijane; oraz 

(b) powstałe produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są usuwane zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. 
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2. Właściwy organ zainteresowanego Państwa Członkowskiego udziela zezwolenia 

przewidzianego w ust. 1 wyłącznie pod warunkiem, że: 

(a) spełnione są warunki ogólne określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) spełnione są dodatkowe warunki ogólne określone w art. 14 ust. 2 i art. 17. 

Część 8 
SZCZEGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA PRZEMIESZCZANIE 

PRZESYŁEK PRODUKTÓW ZARODKOWYCH UZYSKANYCH ZE ŚWIŃ 

TRZYMANYCH W STREFIE ZAMKNIĘTEJ II POZA TĘ STREFĘ 

 
Artykuł 31 

Szczególne warunki dotyczące odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek 

produktów zarodkowych uzyskanych ze świń trzymanych w strefie zamkniętej II z tej 

strefy na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego 

W drodze odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 10 właściwy organ zainteresowanego 

państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek produktów 

zarodkowych z zakładu produkującego produkty zarodkowe znajdującego się w strefie 

zamkniętej II do innej strefy zamkniętej II oraz stref zamkniętych I i III lub na obszary poza 

strefami zamkniętymi I, II i III na terytorium tego samego państwa członkowskiego, pod 

warunkiem że: 

(a) produkty zarodkowe zostały pobrane lub wyprodukowane, przetworzone i 

przechowywane w zakładach i zostały uzyskane z utrzymywanych świń, które 

spełniają warunki określone w art. 15 ust. 1 lit. b) c) i ust. 2 oraz art. 16; 

(b) samce i samice świń będące dawcami były trzymane w zakładach wytwarzających 

produkty zarodkowe, do których nie wprowadzono żadnych innych trzymanych świń 

ze stref zamkniętych II i III w okresie co najmniej 30 dni przed datą zebrania lub 

produkcji produktów zarodkowych. 

 
Artykuł 32 

Szczególne warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek produktów 

zarodkowych uzyskanych ze świń trzymanych w strefie zamkniętej II z tej strefy do stref 

zamkniętych II i III w innym państwie członkowskim 

1. W drodze odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 10, właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie 

przesyłek produktów zarodkowych uzyskanych od świń trzymanych w strefie 

zamkniętej II z zatwierdzonego zakładu produkcji produktów zarodkowych 

znajdującego się w strefie zamkniętej II do stref zamkniętych II i III na terytorium 

innego zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że: 

(a) produkty zarodkowe zostały pobrane lub wytworzone, przetworzone i 

przechowywane w zakładach wytwarzających produkty zarodkowe zgodnie z 

warunkami określonymi w art. 15 ust. 1 lit. b), c) i ust. 2 oraz art. 16; 

(b) samce i samice będące dawcami świń były trzymane w zatwierdzonych 

zakładach wytwarzających produkty zarodkowe, do których nie wprowadzono 

żadnych innych trzymanych świń ze stref zamkniętych II i III w okresie co 

najmniej 30 dni przed datą zebrania lub wytworzenia produktów zarodkowych; 
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(c) przesyłki produktów zarodkowych są zgodne z wszelkimi innymi właściwymi 

gwarancjami zdrowia zwierząt opartymi na pozytywnym wyniku oceny ryzyka 

związanego ze środkami przeciwko rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru 

świń: 

(i) wymagane przez właściwe organy zakładu wysyłającego; 

(ii) zatwierdzone przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym 

znajduje się zakład przeznaczenia, przed przemieszczeniem produktów 

zarodkowych. 

2. Właściwy organ zainteresowanego Państwa Członkowskiego: 

(a) sporządza wykaz zatwierdzonych zakładów wytwarzających produkty zarodkowe, 

które spełniają warunki określone w ust. 1 i które są dopuszczone do przemieszczania 

produktów zarodkowych ze strefy zamkniętej II w tym zainteresowanym państwie 

członkowskim do stref zamkniętych II i III w innym zainteresowanym państwie 

członkowskim; wykaz ten zawiera informacje, których przechowywania wymaga się 

od właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego, dotyczące 

zatwierdzonych zakładów wytwarzających produkty zarodkowe dla świń, jak 

określono w art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/686; 

(b) udostępnia publicznie na swojej stronie internetowej wykaz, o którym mowa w lit. a), 

i aktualizuje go; 

(c) udostępnia Komisji i państwom członkowskim link do strony internetowej, o której 

mowa w lit. b). 

Część 9 
SZCZEGÓLNE WARUNKI ODSTĘPSTW ZEZWALAJĄCYCH NA PRZEMIESZCZANIE 

PRZESYŁEK PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

UZYSKANYCH ZE ŚWIŃ TRZYMANYCH W STREFACH ZAMKNIĘTYCH II I III POZA 

TE STREFY 

 
Artykuł 33 

Szczegółowe warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego uzyskanych ze świń utrzymywanych w strefach 

zamkniętych II i III poza te strefy w obrębie tego samego państwa członkowskiego w celu ich 

przetworzenia lub usunięcia 

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa 

członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego uzyskanych ze świń utrzymywanych w strefach zamkniętych II i 

III poza te strefy do zakładu lub przedsiębiorstwa zatwierdzonego przez właściwy organ w 

celu przetworzenia, usuwania jako odpady przez spopielanie lub usuwania lub odzyskiwania 

przez współspalania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 

24 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdujących się poza strefami 

zamkniętymi II lub III, położonych w tym samym państwie członkowskim, pod warunkiem 

że środki transportu są indywidualnie wyposażone w system nawigacji satelitarnej służący 

do określania, przekazywania i rejestrowania ich położenia w czasie rzeczywistym. 

2. Podmiot transportowy odpowiedzialny za przemieszczanie produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w ust. 1: 

(a) umożliwia właściwemu organowi kontrolę, za pomocą systemu nawigacji satelitarnej, 

przemieszczania się środków transportu w czasie rzeczywistym; 

(b) przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczania przez okres co 

najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia. 
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3. Właściwy organ może zdecydować, że system nawigacji satelitarnej, o którym mowa 

w ust. 1, zostanie zastąpiony indywidualnym plombowaniem środków transportu, 

pod warunkiem że: 

(a) przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego uzyskanych ze świń 

utrzymywanych w strefach zamkniętych II i III są przemieszczane w obrębie 

tego samego państwa członkowskiego wyłącznie do zastosowań, o których 

mowa w ust. 1; 

(b) każdy środek transportu jest zaplombowany przez urzędowego lekarza 

weterynarii niezwłocznie po załadunku przesyłki produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego; jedynie urzędowy lekarz weterynarii lub organ 

wykonawczy państwa członkowskiego, zgodnie z ustaleniami z właściwym 

organem, może zerwać plombę i zastąpić ją nową, w stosownych przypadkach. 

 
Artykuł 34 

Szczególne warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek obornika 

uzyskanego ze świń utrzymywanych w strefach zamkniętych II i III poza te strefy w 

obrębie tego samego państwa członkowskiego 

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa 

członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek obornika, w tym 

ściółki i zużytej podściółki, uzyskanego od świń trzymanych w strefach zamkniętych 

II i III na składowisko odpadów znajdujące się poza tymi strefami w tym samym 

państwie członkowskim zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w art. 

51 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687. 

2. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa 

członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek obornika, w tym 

ściółki i zużytej podściółki, uzyskanego od świń utrzymywanych w strefie 

zamkniętej II w celu przetworzenia lub usunięcia zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 1069/2009 w zakładzie zatwierdzonym do tych celów na terytorium tego samego 

państwa członkowskiego. 

3. Operator transportu odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek obornika, w tym 

ściółki i zużytej podściółki, o których mowa w ust. 1 i 2: 

(a) umożliwia właściwemu organowi kontrolę, za pomocą systemu nawigacji 

satelitarnej, przemieszczania się środków transportu w czasie rzeczywistym; 

(b) przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczania przez okres co 

najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia. 

4. Właściwy organ może zdecydować, że system nawigacji satelitarnej, o którym mowa 

w ust. 3 lit. a), zostanie zastąpiony indywidualnym plombowaniem środków 

transportu, pod warunkiem że każdy środek transportu zostanie zaplombowany przez 

urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po załadunku przesyłki obornika, w 

tym ściółki i zużytej podściółki, o których mowa w ust. 1 i 2. 

Tylko urzędowy lekarz weterynarii lub organ wykonawczy państwa członkowskiego, 

zgodnie z ustaleniami z właściwym organem, może zerwać plombę i zastąpić ją 

nową, w stosownych przypadkach. 

 
Artykuł 35 

Szczegółowe warunki zezwalania na przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 3 

uzyskanych ze świń utrzymywanych w strefach zamkniętych II poza te strefy 
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w tym samym państwie członkowskim do celów przetwarzania produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), e) i g) 

rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa 

członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 3 

uzyskanych ze świń utrzymywanych w strefie zamkniętej II poza tę strefę do zakładu lub 

przedsiębiorstwa zatwierdzonego przez właściwy organ w celu dalszego przetwarzania na 

przetworzoną paszę, do wytwarzania przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, 

produktów pochodnych przeznaczonych do zastosowań poza łańcuchem paszowym lub do 

przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz lub kompost, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), e) i g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdujących 

się poza obszarem objętym ograniczeniami II, położonych w tych samych państwach 

członkowskich, pod warunkiem że: 

(a) spełnione są warunki ogólne określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) spełnione są dodatkowe warunki ogólne ustanowione w art. 14 ust. 2; 

(c) materiały kategorii 3 pochodzą od utrzymywanych świń i z zakładów spełniających 

warunki ogólne określone w art. 15 ust. 1 lit. b) i c), ust. 2 i 3 oraz w art. 15 i 16; 

(d) materiały kategorii 3 są uzyskiwane ze świń utrzymywanych w strefie zamkniętej II i 

poddawanych ubojowi albo: 

(i) w strefie zamkniętej II: 

– tego samego zainteresowanego Państwa Członkowskiego; lub 

– innego zainteresowanego Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 25; 

lub 

(ii) poza strefą zamkniętą II znajdującą się w tym samym zainteresowanym 

Państwie Członkowskim zgodnie z art. 24; 

(e) środek transportu jest indywidualnie wyposażony w system nawigacji satelitarnej 

służący do określania, przekazywania i rejestrowania jego położenia w czasie 

rzeczywistym; 

(f) przesyłki materiałów kategorii 3 są przewożone z rzeźni wyznaczonej zgodnie z art. 

41 ust. 1 bezpośrednio do: 

(i) zakładu przetwórczego zajmującego się przetwarzaniem produktów 

pochodnych, o którym mowa w załączniku X do rozporządzenia (UE) nr 

142/2011; 

(ii) zakładu produkującego karmę dla zwierząt domowych zatwierdzonego do 

produkcji przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, o której mowa w pkt 3 

lit. a) i b) ppkt (i)-(iii) rozdziału II załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 

142/2011; 

(iii) wytwórni biogazu lub kompostowni zatwierdzonej do przekształcania 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w kompost lub biogaz zgodnie 

ze standardowymi parametrami przekształcania, o których mowa w sekcji 1 

rozdziału III załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; lub 

(iv) zakładu przetwórczego do przetwarzania produktów pochodnych, o którym 

mowa w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

2. Operator transportowy odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 3: 
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(a) umożliwia właściwemu organowi kontrolę, za pomocą systemu nawigacji 

satelitarnej, przemieszczania się środków transportu w czasie rzeczywistym; 

(b) przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczania przez okres co 

najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia. 

3. Właściwy organ może zdecydować, że system nawigacji satelitarnej, o którym mowa 

w ust. 1 lit. e), zostanie zastąpiony indywidualnym plombowaniem środków 

transportu, pod warunkiem że: 

(a) materiały kategorii 3 są: 

(i) uzyskane od świń trzymanych w strefach zamkniętych II; 

(ii) przewożone wyłącznie w obrębie tego samego państwa członkowskiego 

do zastosowań, o których mowa w ust. 1; 

(b) każdy środek transportu jest zaplombowany przez urzędowego lekarza 

weterynarii niezwłocznie po załadunku przesyłki materiałów kategorii 3; 

jedynie urzędowy lekarz weterynarii lub organ wykonawczy państwa 

członkowskiego, zgodnie z ustaleniami z właściwym organem, może zerwać 

plombę i zastąpić ją nową, w stosownych przypadkach. 

 
Artykuł 36 

Szczególne warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek materiałów 

kategorii 2 uzyskanych ze świń trzymanych w strefach zamkniętych II i III poza te 

strefy w celu ich przetworzenia i usunięcia w innym państwie członkowskim 

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa 

członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego z materiałów kategorii 2, uzyskanych ze świń trzymanych 

w strefach zamkniętych II i III, do zakładu przetwórczego w celu przetworzenia 

metodami 1-5, jak określono w rozdziale III załącznika IV do rozporządzenia (UE) 

nr 142/2011, lub do spalarni lub współspalarni, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. 

a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdujących się w innym państwie 

członkowskim, pod warunkiem że: 

(a) spełnione są warunki ogólne określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) spełnione są dodatkowe warunki ogólne ustanowione w art. 14 ust. 2; 

(c) środek transportu jest indywidualnie wyposażony w system nawigacji 

satelitarnej służący do określania, przekazywania i rejestrowania jego 

położenia w czasie rzeczywistym; 

2. Operator transportowy odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek materiałów 

kategorii 2: 

(a) umożliwia właściwemu organowi kontrolę, za pomocą systemu nawigacji 

satelitarnej, przemieszczania się środka transportu w czasie rzeczywistym; oraz 

(b) przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczania przez okres co 

najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia. 

3. Właściwe organy państw członkowskich wysyłki i przeznaczenia przesyłki 

materiałów kategorii 2 zapewniają kontrole tej przesyłki zgodnie z art. 48 ust. 1 i 3 

rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. 
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Artykuł 37 

Szczegółowe warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek materiałów 

kategorii 3 uzyskanych ze świń utrzymywanych w strefie zamkniętej II poza tę strefę w celu 

dalszego przetwarzania lub przekształcania w innych państwach członkowskich 

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 właściwy organ zainteresowanego państwa 

członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 3 

uzyskanych ze świń utrzymywanych w strefie zamkniętej II poza tę strefę do zakładu lub 

przedsiębiorstwa zatwierdzonego przez właściwy organ do przetwarzania materiału kategorii 

3 na przetworzoną paszę, przetworzoną karmę dla zwierząt domowych, produkty pochodne 

przeznaczone do zastosowań poza łańcuchem paszowym lub przekształcanie materiałów 

kategorii 3 w biogaz lub kompost, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), e) i g) 

rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdujących się w innym państwie członkowskim, pod 

warunkiem że: 

(a) spełnione są warunki ogólne określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) spełnione są dodatkowe warunki ogólne określone w art. 14 ust. 2; 

(c) materiały kategorii 3 pochodzą od utrzymywanych świń i z zakładów spełniających 

warunki ogólne określone w art. 15 ust. 1 lit. b) i c), ust. 2 i 3 oraz w art. 16; 

(d) materiały kategorii 3 są uzyskiwane ze świń utrzymywanych w strefie zamkniętej II i 

poddawanych ubojowi albo: 

(i) w strefie zamkniętej II: 

– tego samego zainteresowanego Państwa Członkowskiego; lub 

– innego zainteresowanego Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 25; 

lub 

(ii) poza strefą zamkniętą II znajdującą się w tym samym zainteresowanym 

Państwie Członkowskim zgodnie z art. 24; 

(e) środek transportu jest indywidualnie wyposażony w system nawigacji satelitarnej 

służący do określania, przekazywania i rejestrowania jego położenia w czasie 

rzeczywistym; 

(f) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są przewożone bezpośrednio z rzeźni 

wyznaczonej zgodnie z art. 41 ust. 1 do: 

(i) zakładu przetwórczego zajmującego się przetwarzaniem produktów 

pochodnych, o którym mowa w załącznikach X i XIII do rozporządzenia (UE) 

nr 142/2011; 

(ii) zakładu produkującego karmę dla zwierząt domowych zatwierdzonego do 

produkcji przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, o której mowa w pkt 3 

lit. b) ppkt (i), (ii) i (iii) rozdziału II załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 

142/2011; 

(iii) wytwórni biogazu lub kompostowni zatwierdzonej do przekształcania 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w kompost lub biogaz zgodnie 

ze standardowymi parametrami przekształcania, o których mowa w sekcji 1 

rozdziału III załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

2. Operator transportowy odpowiedzialny za przemieszczanie przesyłek materiałów kategorii 3: 

(a) umożliwia właściwemu organowi kontrolę, za pomocą systemu nawigacji satelitarnej, 

przemieszczania się środka transportu w czasie rzeczywistym; oraz 
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(b) przechowuje elektroniczne rejestry przemieszczania przez okres co najmniej 

dwóch miesięcy od daty przemieszczenia. 

Część 10 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ODSTĘPSTW ZEZWALAJĄCYCH NA 

PRZEMIESZCZANIE PRZESYŁEK ŚWIEŻEGO MIĘSA, PRODUKTÓW 

MIĘSNYCH, W TYM OSŁONEK, UZYSKANYCH ZE ŚWIŃ TRZYMANYCH W 

STREFACH ZAMKNIĘTYCH II I III POZA TE STREFY 
 

Artykuł 38 

Szczególne warunki zezwalające na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa, 

produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń trzymanych w strefie 

zamkniętej II poza tą strefą na terytorium tego samego zainteresowanego państwa 

członkowskiego 

1. W drodze odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12 właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie 

przesyłek zawierających świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze 

świń trzymanych w strefie zamkniętej II poza tą strefą na terytorium tego samego 

zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że: 

(a) spełnione są warunki ogólne określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, zostały uzyskane ze świń 

utrzymywanych w zakładach spełniających dodatkowe warunki ogólne określone 

w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 lit. b) i c), ust. 2 i 3 oraz art. 16; 

(c) świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, zostały wyprodukowane w 

zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1. 

2. W drodze odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12, jeżeli warunki ustanowione 

w ust. 1 nie są spełnione, właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego 

może zezwolić na przemieszczanie przesyłek świeżego mięsa, produktów mięsnych, w 

tym osłonek, uzyskanych ze świń trzymanych w strefie zamkniętej II poza tą strefą na 

terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że: 

(a) świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, zostały wyprodukowane w 

zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1; 

(b) świeże mięso, produkty mięsne, łącznie z osłonkami, albo 

(i) w przypadku wyłącznie świeżego mięsa, są oznaczone i przemieszczane 

zgodnie ze szczegółowymi warunkami zezwalającymi na przemieszczanie 

świeżego mięsa uzyskanego z utrzymywanych zwierząt należących do 

gatunków wymienionych w wykazie z niektórych zakładów, określonymi w 

art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 do zakładu 

przetwórczego w celu poddania ich jednej z odpowiednich metod obróbki 

zmniejszających ryzyko określonych w załączniku VII do tego 

rozporządzenia; 

lub 

(ii) zostały oznakowane zgodnie z art. 44 specjalnym znakiem jakości 

zdrowotnej lub, w stosownych przypadkach, znakiem identyfikacyjnym, 

który nie jest owalny i nie może zostać pomylony ze znakiem jakości 

zdrowotnej lub znakiem identyfikacyjnym, o których mowa w art. 5 lit. a) i 

b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004; oraz 
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(iii) są przeznaczone wyłącznie do przemieszczania w obrębie tego samego 

zainteresowanego państwa członkowskiego. 

 
Artykuł 39 

Szczególne warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świeżego 

mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń utrzymywanych w 

strefie zamkniętej II poza tę strefę do innych państw członkowskich i do krajów trzecich 

W drodze odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12, właściwy organ 

zainteresowanego Państwa Członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek 

świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń trzymanych w 

strefie zamkniętej II poza tą strefą do innych Państw Członkowskich i do państw trzecich, pod 

warunkiem, że: 

(a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) spełnione są dodatkowe warunki ogólne określone w art. 14 ust. 2; 

(c) świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskano ze świń trzymanych w 

zakładach spełniających warunki ogólne określone w art. 15 i 16; 

(d) świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, zostały wyprodukowane w zakładach 

wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1. 

 
Artykuł 40 

Szczególne warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie przesyłek świeżego 

mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń trzymanych w strefie 

zamkniętej III do innych stref zamkniętych I, II i III lub obszarów poza strefami 

zamkniętymi I, II i III na terytorium tego samego państwa członkowskiego 

W drodze odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 12, właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie przesyłek 

zawierających świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń trzymanych 

w strefie zamkniętej III do innych stref zamkniętych I, II i III lub na obszary poza strefami 

zamkniętymi I, II i III na terytorium tego samego państwa członkowskiego, pod warunkiem 

że: 

(a) spełnione są ogólne warunki określone w art. 28 ust. 2-7 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687; 

(b) spełnione są dodatkowe warunki ogólne określone w art. 14 ust. 2; 

(c) świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, zostały uzyskane ze świń: 

(i) utrzymywanych w zakładach spełniających ogólne warunki określone w art. 15 

i 16; oraz 

(ii) poddanych ubojowi: 

– na terenie tej samej strefy zamkniętej III; lub 

– poza strefą zamkniętą III, po zatwierdzonym przemieszczeniu zgodnie z 

art. 29; 

(d) Świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, zostały wyprodukowane w 

zakładach wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1; i albo 
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(i) wyłącznie w przypadku świeżego mięsa, są oznaczone i przemieszczane zgodnie 

ze szczególnymi warunkami zezwalającymi na przemieszczanie świeżego mięsa 

uzyskanego z utrzymywanych zwierząt należących do gatunków wymienionych w 

wykazie z niektórych zakładów, określonymi w art. 33 ust. 2 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2020/687 do zakładu przetwórczego w celu poddania go 

jednej z odpowiednich metod obróbki zmniejszających ryzyko określonych w 

załączniku VII do tego rozporządzenia; 

lub 

(ii) zostały oznakowane zgodnie z art. 44 specjalnym znakiem jakości zdrowotnej lub, 

w stosownych przypadkach, znakiem identyfikacyjnym, który nie jest owalny i nie 

może zostać pomylony ze znakiem jakości zdrowotnej lub znakiem 

identyfikacyjnym, o których mowa w art. 5 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 

853/2004; oraz 

(iii) są przeznaczone wyłącznie do przemieszczania w obrębie tego samego 

zainteresowanego państwa członkowskiego. 

ROZDZIAŁ IV 

SPECJALNE ŚRODKI ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO 

ZWIĄZANE Z AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ DLA 

PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA SPOŻYWCZEGO W 

ZAINTERESOWANYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 
 

Artykuł 41 
Specjalne wyznaczanie rzeźni, zakładów rozbioru, chłodni składowych, zakładów 

przetwórstwa mięsnego i zakładów przetwórstwa dziczyzny 

1. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego, na wniosek podmiotu 

działającego na rynku spożywczym, wyznacza zakłady do: 

(a) natychmiastowego uboju utrzymywanych świń ze stref zamkniętych II i III: 

(i) w obrębie tych stref zamkniętych II i III; 

(ii) poza strefami zamkniętymi II i III, jak określono w art. 24 i 29; 

(b) rozbioru, przetwarzania i przechowywania świeżego mięsa, produktów mięsnych, 

w tym osłonek, ze świń utrzymywanych w strefach zamkniętych II i III, jak 

określono w art. 38, 39 i 40; 

(c) przygotowywania mięsa zwierząt łownych, o którym mowa w pkt 1.1.18 

załącznika I do rozporządzenia (UE) 853/2004, oraz przetwarzania i 

przechowywania świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od dzikich 

świń utrzymywanych w strefach zamkniętych I, II i III, jak określono w art. 48 i 

49 niniejszego rozporządzenia; 

(d) przygotowywania mięsa zwierząt łownych, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.18 

załącznika I do rozporządzenia (UE) 853/2004, oraz przetwarzania i 

przechowywania świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od dzikich 

świń, jeżeli zakłady te znajdują się w strefach zamkniętych I, II i III, jak 

przewidziano w art. 48 i 49 niniejszego rozporządzenia. 

2. Właściwy organ może zdecydować, że oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest 

wymagane w przypadku zakładów przetwarzających, rozbierających i przechowujących 

świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, uzyskane ze świń utrzymywanych w 

strefach zamkniętych II i III oraz z dzikich świń uzyskanych w strefach zamkniętych I, II 

i III, oraz zakładu, o którym mowa w ust. 1 lit. d), pod warunkiem że: 
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(a) świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, pochodzące od świń są 

oznaczone specjalnym znakiem jakości zdrowotnej lub, w stosownych 

przypadkach, znakiem identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 44, w tych 

zakładach; 

(b) świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, pochodzące od świń z tych 

zakładów są przeznaczone wyłącznie dla tego samego zainteresowanego 

państwa członkowskiego; 

(c) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące od świń z tych 

zakładów są przetwarzane lub usuwane zgodnie z art. 33 wyłącznie na terenie 

tego samego państwa członkowskiego. 

3. Właściwy organ zainteresowanego Państwa Członkowskiego: 

(a) dostarcza Komisji i innym państwom członkowskim link do strony 

internetowej właściwego organu z wykazem wyznaczonych zakładów i ich 

działalności, o których mowa w ust. 1; 

(b) aktualizuje wykaz przewidziany w lit. a). 

 
Artykuł 42 

Specjalne warunki dotyczące wyznaczania zakładów do natychmiastowego uboju świń 

trzymanych w strefach zamkniętych II i III 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego wyznacza jedynie zakłady do 

natychmiastowego uboju świń trzymanych w strefie zamkniętej II i III, pod warunkiem że: 

(a) ubój świń trzymanych poza strefami zamkniętymi II i III oraz świń trzymanych w 

strefach zamkniętych II i III, które podlegają zatwierdzonemu przemieszczaniu 

przewidzianemu w art. 24 i 29, oraz produkcja i przechowywanie ich produktów są 

przeprowadzane oddzielnie od uboju świń trzymanych w strefach zamkniętych I, II i 

III oraz od produkcji i przechowywania ich produktów, które nie spełniają 

odpowiednich: 

(i) dodatkowych warunków ogólnych określonych w art. 15, 16 i 17; oraz 

(ii) szczególnych warunków przewidzianych w art. 24 i 29; 

(b) podmiot prowadzący zakład posiada udokumentowane instrukcje lub procedury 

zatwierdzone przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego w 

celu zapewnienia spełnienia warunków ustanowionych w lit. a). 

 
Artykuł 43 

Specjalne warunki wyznaczania zakładów do rozbioru, przetwarzania i składowania 

świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń trzymanych 

w strefach zamkniętych II i III 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego wyznacza wyłącznie zakłady do 

rozbioru, przetwarzania i składowania świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek, 

uzyskanych ze świń trzymanych w strefach zamkniętych II i III, podlegających 

dopuszczonemu przemieszczaniu przewidzianemu w art. 38, 39 i 40, pod warunkiem że: 

(a) rozbiór, przetwarzanie i przechowywanie świeżego mięsa, produktów mięsnych, w 

tym osłonek, uzyskanych ze świń trzymanych poza strefami zamkniętymi II i III oraz 

ze świń trzymanych w strefach zamkniętych II i III są przeprowadzane oddzielnie od 

świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń 

trzymanych w strefach zamkniętych II i III, które nie spełniają: 
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(i) dodatkowych warunków ogólnych określonych w art. 15, 16 i 17; oraz 

(ii) szczególnych warunków przewidzianych w art. 38, 39 i 40; 

(b) podmiot prowadzący zakład posiada udokumentowane instrukcje lub procedury 

zatwierdzone przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego w 

celu zapewnienia spełnienia warunków ustanowionych w lit. a). 
 

Artykuł 44 

Specjalne znaki jakości zdrowotnej lub znaki identyfikacyjne 

Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich dopilnowują, aby następujące 

produkty pochodzenia zwierzęcego były oznaczone specjalnym znakiem jakości zdrowotnej 

lub, w stosownych przypadkach, znakiem identyfikacyjnym, który nie jest owalny i nie może 

zostać pomylony ze znakiem jakości zdrowotnej lub znakiem identyfikacyjnym 

przewidzianym w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 853/2004: 

(a) świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń 

trzymanych w strefie zamkniętej III, jak określono w art. 40 lit. d) ppkt (ii); 

(b) świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek, uzyskanych ze świń 

trzymanych w strefie zamkniętej II, jeśli nie są spełnione szczególne warunki 

zezwalające na przemieszczanie tych przesyłek poza strefę zamkniętą II, 

przewidziane w art. 38 ust. 1, ustanowione zgodnie z art. 38 ust. 2 lit. b) ppkt (ii): 

(c) świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od dzikich świń, 

przemieszczanych w strefie zamkniętej I lub poza tę strefę z zakładu wyznaczonego 

zgodnie z art. 41 ust. 1, jak ustanowiono w art. 49 ust. 1 lit. c) ppkt iii) tiret pierwsze. 

ROZDZIAŁ V 

SPECJALNE ŚRODKI ZWALCZANIA CHORÓB MAJĄCE 

ZASTOSOWANIE DO DZIKICH ŚWIŃ W PAŃSTWACH 

CZŁONKOWSKICH 
 

Artykuł 45 

Szczegółowe zakazy w odniesieniu do przemieszczania dzików 

Właściwe organy wszystkich państw członkowskich zakazują przemieszczania dzików przez 

podmioty, o których mowa w art. 101 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/688: 

(a) w obrębie całego terytorium państwa członkowskiego; 

(b) z całego terytorium państwa członkowskiego do: 

(i) innych państw członkowskich; oraz 

(ii) państw trzecich. 
 

Artykuł 46 

Szczegółowe zakazy związane z przemieszczaniem w obrębie stref zamkniętych I, II i 

III oraz z tych stref świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych 

produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i 

produktów pochodnych uzyskanych z dzików oraz ciał dzików, przeznaczonych do 

spożycia przez ludzi 

1. Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zakazują 

przemieszczania w obrębie stref zamkniętych I, II i III oraz z tych stref przesyłek 

zawierających świeże mięso, produkty mięsne i wszelkie inne produkty pochodzenia 

zwierzęcego, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne 

uzyskane z dzików, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi. 
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produktów pochodnych uzyskanych z dzikich świń oraz ciał dzików, które są 

przeznaczone do spożycia przez ludzi. 

2. Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zakazują 

przemieszczania w obrębie stref zamkniętych I, II i III oraz z tych stref świeżego 

mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia 

zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów 

pochodnych uzyskanych z dzików oraz ciał dzików, które są przeznaczone do 

spożycia przez ludzi: 

a) do prywatnego użytku domowego; 

b) związanych z działalnością myśliwych, którzy dostarczają niewielkie ilości 

dzikiej zwierzyny łownej lub mięsa dzików bezpośrednio do konsumenta 

końcowego lub do lokalnych zakładów detalicznych bezpośrednio 

zaopatrujących konsumenta końcowego, jak przewidziano w art. 1 ust. 3 lit. e) 

rozporządzenia (UE) 853/2004. 

 
Artykuł 47 

Ogólne zakazy w odniesieniu do przemieszczania przesyłek produktów uzyskanych z 

dzików oraz ciał dzików, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, zważywszy 

na ryzyko rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń 

Właściwy organ danego Państwa Członkowskiego może zakazać na terytorium tego samego 

Państwa Członkowskiego przemieszczania świeżego mięsa, produktów mięsnych oraz 

wszelkich innych produktów uzyskanych z dzikich świń oraz ciał dzików, które są 

przeznaczone do spożycia przez ludzi, jeżeli właściwy organ uzna, że istnieje ryzyko 

rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na, z lub przez te dziki lub ich produkty. 

Artykuł 48 

Szczególne warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie w obrębie stref 

zamkniętych I, II i III oraz z tych stref przesyłek przetworzonych produktów mięsnych 

uzyskanych z dzików 

1. W drodze odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 46 ust. 1, właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie w 

obrębie stref zamkniętych I, II i III oraz z tych stref przesyłek przetworzonych 

produktów mięsnych uzyskanych z dzików z zakładów położonych w strefach 

zamkniętych I, II i III do: 

(a) innych stref zamkniętych I, II i III położonych w tym samym zainteresowanym 

państwie członkowskim; 

(b) obszarów poza strefami zamkniętymi I, II i III tego samego zainteresowanego 

państwa członkowskiego; oraz 

(c) do innych państw członkowskich i do państw trzecich. 

2. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego zezwala na 

przemieszczanie przesyłek przetworzonych produktów mięsnych uzyskanych z 

dzików z zakładów położonych w strefach zamkniętych I, II i III, o których mowa w 

ust. 1, wyłącznie pod warunkiem, że: 

(a) przeprowadzono testy identyfikacyjne na obecność patogenów w kierunku 

afrykańskiego pomoru świń w odniesieniu do dzików wykorzystywanych do 

produkcji i przetwarzania produktów mięsnych w strefie zamkniętej I, II i III; 
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(b) właściwy organ uzyskał negatywne wyniki testów na obecność patogenu w 

kierunku afrykańskiego pomoru świń, o których mowa w lit. a), przed obróbką, 

o której mowa w lit. c) ppkt (ii); 

(c) produkty mięsne pochodzące od dzików: 

(i) zostały wyprodukowane, przetworzone i przechowywane w zakładach 

wyznaczonych zgodnie z art. 41 ust. 1; oraz 

(ii) zostały poddane odpowiedniej obróbce zmniejszającej ryzyko w 

odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego ze stref zamkniętych 

zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/687 w zakresie afrykańskiego pomoru świń. 

 
Artykuł 49 

Szczególne warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie w obrębie stref 

zamkniętych I, II i III oraz ze strefy zamkniętej I świeżego mięsa, produktów mięsnych i 

wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskanych z dzików oraz ciał 

dzików, przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

1. W drodze odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 46 ust. 1 i 2 właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie w 

strefie zamkniętej I oraz z tej strefy świeżego mięsa, produktów mięsnych i 

wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskanych z dzików i ciał 

dzików, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, do innych stref zamkniętych 

I, II i III lub na obszary poza strefami zamkniętymi I, II i III tego samego państwa 

członkowskiego, pod warunkiem że: 

(a) badania identyfikacyjne patogenów na afrykański pomór świń zostały 

przeprowadzone w odniesieniu do każdego dzika przed przemieszczeniem 

świeżego mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów 

pochodzenia zwierzęcego z tego dzika; 

(b) właściwy organ danego Państwa Członkowskiego uzyskał negatywne wyniki 

testów na obecność patogenu w kierunku afrykańskiego pomoru świń, o 

których mowa w lit. a) przed przemieszczeniem; 

(c) świeże mięso, produkty mięsne i wszelkie inne produkty pochodzenia 

zwierzęcego pochodzące od dzików oraz tusze dzików, które są przeznaczone 

do spożycia przez ludzi, są przemieszczane w obrębie strefy zamkniętej I lub 

poza nią w obrębie tego samego państwa członkowskiego: 

(i) na prywatny użytek domowy; lub 

(ii) w związku z działalnością myśliwych, którzy dostarczają małe ilości 

dzikiej zwierzyny łownej lub mięsa dzików bezpośrednio do konsumenta 

końcowego lub do lokalnych zakładów detalicznych bezpośrednio 

zaopatrujących konsumenta końcowego, jak przewidziano w art. 1 ust. 3 

lit. e) rozporządzenia (UE) 853/2004; lub 

(iii) z zakładu wyznaczonego zgodnie z art. 41 ust. 1, w którym świeże mięso 

i produkty mięsne zostały oznakowane 

– specjalnym znakiem jakości zdrowotnej lub znakiem 

identyfikacyjnym zgodnie z art. 44 lit. c); 

lub 
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– zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i 

są przemieszczane do zakładu przetwórczego w celu poddania ich 

jednej z odpowiednich metod obróbki zmniejszających ryzyko 

określonych w załączniku VII do tego rozporządzenia. 

2. W drodze odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 46 ust. 2 właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie świeżego 

mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego 

pochodzących od dzików oraz ciał dzików, które są przeznaczone do spożycia przez 

ludzi, w obrębie stref zamkniętych II i III tego samego państwa członkowskiego, pod 

warunkiem że: 

(a) badania identyfikacyjne patogenów na afrykański pomór świń zostały 

przeprowadzone w odniesieniu do każdego odpowiedniego dzikiego zwierzęcia z 

gatunku świń przed przemieszczeniem świeżego mięsa, produktów mięsnych i 

wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego z tego dzika lub ciała tego 

dzika, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi; 

(b) właściwy organ danego Państwa Członkowskiego uzyskał negatywne wyniki 

testów na obecność patogenu w kierunku afrykańskiego pomoru świń, o których 

mowa w lit. a) przed przemieszczeniem; 

(c) świeże mięso, produkty mięsne oraz wszelkie inne produkty pochodzenia 

zwierzęcego pochodzące od dzików oraz tusze dzików, które są przeznaczone do 

spożycia przez ludzi, są przemieszczane w obrębie stref zamkniętych II i III w tym 

samym Państwie Członkowskim do: 

(i) użytku domowego; 

lub 

(ii) zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 są 

przemieszczane do zakładu przetwórczego w celu poddania ich jednemu z 

odpowiednich procesów obróbki zmniejszających ryzyko określonych w 

załączniku VII do tego rozporządzenia. 

 

Artykuł 50 

Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt dla przesyłek świeżego 

mięsa, produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego 

uzyskanych z dzików i ciał dzików, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w przypadku 

przemieszczania poza strefy zamknięte I, II i III 

Podmioty przemieszczają poza strefy zamknięte I, II i III wyłącznie przesyłki świeżego mięsa, 

produktów mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskanych z 

dzików i ciał dzików, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi: 

(a) w przypadkach objętych art. 48 i 49; oraz 

(b) jeżeli tym przesyłkom towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt przewidziane w art. 167 

ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/429, które zawiera: 

(i) informacje wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 

2020/2154; oraz 

(ii) co najmniej jedno z następujących poświadczeń zgodności z wymogami 

przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu: 

– „Świeże mięso i produkty mięsne oraz wszelkie inne produkty pochodzenia 

zwierzęcego ze strefy zamkniętej I pozyskane od dzików zgodnie ze 

specjalnymi środkami kontroli dotyczącymi afrykańskiego pomoru świń, 

określonymi 
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w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd Publikacji: 

Proszę wstawić odniesienie do tego rozporządzenia]."; 

– „Ciała dzików, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi, ze strefy 

zamkniętej I zgodnie ze specjalnymi środkami kontroli w odniesieniu do 

afrykańskiego pomoru świń ustanowionymi w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd Publikacji: Proszę wstawić 

odniesienie do tego rozporządzenia]."; 

– „Przetworzone produkty mięsne z obszarów objętych ograniczeniami I, II 

i III uzyskane z dzików zgodnie ze specjalnymi środkami kontroli w 

odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń ustanowionymi w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) .../... [Urząd Publikacji]: 

Proszę wstawić odniesienie do tego rozporządzenia].". 

W przypadku przemieszczania w obrębie tego samego zainteresowanego państwa 

członkowskiego właściwy organ może jednak zdecydować, że nie ma konieczności 

wystawiania świadectwa zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 167 ust. 1 akapit pierwszy 

rozporządzenia (UE) 2016/429. 

 
Artykuł 51 

Szczegółowe warunki udzielania zezwoleń na przemieszczanie w strefach zamkniętych 

I, II i III oraz poza te strefy przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

i produktów pochodnych pozyskanych od dzików 

1. W drodze odstępstwa od zakazów ustanowionych w art. 46 właściwy organ 

zainteresowanego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie w 

obrębie stref zamkniętych I, II i III oraz poza te strefy przesyłek produktów 

pochodnych uzyskanych z dzików do innych stref zamkniętych I, II i III lub na 

obszary poza strefami zamkniętymi I, II i III tego samego państwa członkowskiego 

oraz do innych państw członkowskich, pod warunkiem że produkty te zostały 

poddane obróbce, która gwarantuje, że produkty pochodne nie stwarzają ryzyka w 

odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. 

2. W drodze odstępstwa od zakazów ustanowionych w art. 46 ust. 1 właściwy organ 

danego państwa członkowskiego może zezwolić na przemieszczanie w obrębie stref 

zamkniętych I, II i III oraz poza te strefy przesyłek produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego od dzików do innych stref zamkniętych I, II i III oraz na 

obszary poza strefami zamkniętymi I, II i III tego samego państwa członkowskiego, 

pod warunkiem że: 

(a) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są gromadzone, przewożone i 

usuwane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009; 

(b) w przypadku przemieszczania poza strefami zamkniętymi I, II i III środki 

transportu są indywidualnie wyposażone w system nawigacji satelitarnej 

umożliwiający ustalenie, przekazywanie i rejestrowanie ich położenia w czasie 

rzeczywistym. Operator transportu umożliwia właściwemu organowi kontrolę 

przemieszczania się środków transportu w czasie rzeczywistym i przechowuje 

elektroniczne rejestry przemieszczania przez okres co najmniej dwóch 

miesięcy od momentu przemieszczenia przesyłki. 
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Artykuł 52 
Obowiązki podmiotów w zakresie świadectw zdrowia zwierząt przy przemieszczaniu 

przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z dzików poza strefy zamknięte 

I, II i III na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego 

Podmioty przemieszczają przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego od dzików 

poza strefami zamkniętymi I, II i III na terytorium tego samego zainteresowanego państwa 

członkowskiego w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 2, wyłącznie wtedy, gdy przesyłkom 

tym towarzyszy: 

(a) dokument handlowy, o którym mowa w rozdziale III załącznika VIII do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 142/2011; oraz 

(b) świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 22 ust. 5 rozporządzenia (UE) 

2020/687; 

Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może jednak zdecydować, że nie 

wydaje się świadectwa zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 22 ust. 6 rozporządzenia (UE) 

2020/687. 

ROZDZIAŁ VI 

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

W ZAKRESIE INFORMOWANIA I SZKOLENIA 
 

Artykuł 53 
Szczególne obowiązki informacyjne zainteresowanych państw członkowskich 

1. Państwa członkowskie, których to dotyczy, zapewniają, aby przynajmniej operatorzy 

kolejowi, autokarowi, lotniskowi i portowi, biura podróży, organizatorzy polowań i 

operatorzy usług pocztowych byli zobowiązani do zwrócenia uwagi swoich klientów na 

specjalne środki kontroli choroby określone w niniejszym rozporządzeniu, poprzez 

dostarczanie podróżnym przemieszczającym się ze stref zamkniętych I, II i III oraz 

klientom usług pocztowych w odpowiedni sposób informacji przynajmniej na temat 

głównych zakazów określonych w art. 9, 11, 12, 45 i 46. 

W tym celu zainteresowane państwa członkowskie organizują i przeprowadzają 

regularne kampanie zwiększające świadomość społeczną w celu promowania i 

rozpowszechniania informacji na temat specjalnych środków zwalczania choroby 

ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. 

2. Zainteresowane Państwa Członkowskie informują Komisję i inne Państwa 

Członkowskie w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz o: 

(a) zmianach w sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru 

świń na ich terytorium; 

(b) wynikach nadzoru w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 

przeprowadzonego w strefach zamkniętych I, II i III oraz na obszarach poza 

strefami zamkniętymi I, II i III u hodowanych i dzikich świń; 

(c) innych środkach i inicjatywach podjętych w celu zapobiegania, kontroli i 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 
 

Artykuł 54 

Obowiązki zainteresowanych Państw Członkowskich w zakresie szkoleń specjalnych 

Zainteresowane Państwa Członkowskie organizują i przeprowadzają regularnie lub w 

odpowiednich odstępach czasu specjalne szkolenia na temat ryzyka afrykańskiego pomoru świń 

oraz możliwych środków zapobiegania, kontroli i zwalczania przynajmniej dla następujących 

grup docelowych: 
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(a) weterynarzy; 

(b) rolników hodujących świnie; 

(c) myśliwych. 

 
Artykuł 55 

Szczególne obowiązki informacyjne wszystkich Państw Członkowskich 

1. Wszystkie państwa członkowskie zapewnią, aby: 

(a) na głównych szlakach infrastruktury lądowej, takich jak międzynarodowe drogi 

komunikacyjne i kolej, oraz związanych z nimi sieciach transportu lądowego, 

odpowiednie informacje na temat ryzyka przenoszenia afrykańskiego pomoru 

świń oraz na temat specjalnych środków kontroli choroby ustanowionych w 

niniejszym rozporządzeniu są przedstawione podróżnym: 

(i) w widoczny i wyraźny sposób; 

(ii) przedstawione w sposób, który jest łatwo zrozumiały dla podróżnych 

przybywających z i udających się do: 

– stref zamkniętych I, II i III; lub 

– państw trzecich zagrożonych rozprzestrzenianiem się afrykańskiego 

pomoru świń; 

(b) wprowadzono niezbędne środki w celu podniesienia świadomości wśród 

zainteresowanych stron działających w sektorze trzymanych świń, w tym 

małych zakładów, na temat ryzyka wprowadzenia wirusa afrykańskiego 

pomoru świń oraz w celu dostarczenia im najbardziej odpowiednich informacji 

na temat wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego dla zakładów 

trzymających świnie znajdujących się w strefach zamkniętych I, II i III, jak 

przewidziano w załączniku II, w szczególności środków, które mają być 

stosowane w strefach zamkniętych I, II i III, za pomocą środków najlepiej 

dostosowanych do zwrócenia ich uwagi na takie informacje. 

2. Wszystkie Państwa Członkowskie podnoszą świadomość na temat afrykańskiego 

pomoru świń wśród: 

(a) społeczeństwa, jak przewidziano w art. 15 rozporządzenia (UE) 2016/429; 

(b) lekarzy weterynarii, rolników i myśliwych oraz przekazują im najbardziej 

odpowiednie informacje na temat ograniczania ryzyka i wzmocnionych 

środków bezpieczeństwa biologicznego, jak przewidziano w: 

(i) załączniku II do niniejszego rozporządzenia; 

(ii) wytycznych Unii w sprawie afrykańskiego pomoru świń uzgodnionych z 

państwami członkowskimi w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, 

Zwierząt, Żywności i Pasz; 

(iii) dostępnych dowodach naukowych przedstawionych przez europejski 

organ ds. bezpieczeństwa żywności; 

(iv) Kodeksie Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia 

Zwierząt. 
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ROZDZIAŁ VII  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Artykuł 56 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

Stosuje się je od dnia 21 kwietnia 2021 r. do dnia 20 kwietnia 2028 r. 

 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 

 

 
Na potrzeby Komisji 

Przewodnicząca 

Ursula VON DER LEYEN 


