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Porozumienie ds. Walki z ASF

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi pismo z 15 kwietnia 2021 r. znak: KZ/2021/204 w sprawie okresu 

przejściowego na wprowadzenie unijnych przepisów dotyczących ASF uprzejmie wyjaśniam co 

następuje. 

Stan prawny w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) uległ zmianie w 

związku z konsolidacją w 2016 r. podstawowych przepisów o zwalczaniu chorób zwierząt 

w jednym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. 

w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającym i uchylającym niektóre akty w dziedzinie 

zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), obowiązującym bezpośrednio i wprost we 

wszystkich państwach członkowskich, w tym podmioty w takich państwach prowadzące działalność 

w zakresie regulowanym nowym rozporządzeniem. Co do zasady bezpośrednio i wprost obowiązują 

lub będą obowiązywać także akty delegowane i wykonawcze Komisji Europejskiej uzupełniające lub 

uszczegółowiające przepisy przedmiotowego rozporządzenia.

Równocześnie należy zauważyć, że został ustanowiony okres przejściowy w stosowaniu 

nowych unijnych regulacji prawnych o chorobach zwierząt dla przepisów dyrektyw regulujących 

zwalczanie rzekomego pomoru drobiu, choroby niebieskiego języka, klasycznego i afrykańskiego 

pomoru świń, pryszczycy i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z art. 272 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 ww. dyrektywy, jak również akty przyjęte na ich 

podstawie, są nadal stosowane – zamiast odpowiadających im artykułów niniejszego rozporządzenia – 

przez okres trzech lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia lub do wcześniejszej 

daty, która może zostać określona w akcie delegowanym KE.
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Niezależnie od powyższego zgodnie z ww. rozporządzeniem Komisja Europejska ma 

możliwość ustanowienia, w drodze aktów wykonawczych środków szczególnych w zakresie 

zwalczania chorób, kierując się aktualną sytuacją epizootyczną dla danej choroby.

 Takie środki zostały wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

(Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021 r., str. 1), które ustanawia na określony czas środki szczególne w 

odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stosowane przez państwa członkowskie, 

dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III 

wymienione w załączniku I do ww. rozporządzenia. Przedmiotowego rozporządzenia nie dotyczy ww. 

okres przejściowy i z tego powodu okres rozpoczęcia jego stosowania wyznaczono na 21 kwietnia 

2021 r.

Ze względu na zmieniającą się sytuację epizootyczną w odniesieniu do ASF konieczne było 

także wydanie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/623 z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego 

szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 131 z 16.04.2021 r., str. 

137), które zaktualizowało zasięg obszarów objętych ograniczeniami.

Oba ww. rozporządzenia stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r. i nie został przewidziany 

okres przejściowy w ich stosowaniu. 

W związku z powyższym nie ma możliwości na poziomie przepisów krajowych przyjęcia 

innych rozwiązań, w tym rozłożenia w czasie obowiązywania nowych regulacji unijnych. 

Równocześnie Główny Lekarz Weterynarii podjął stosowne działania związane wejściem 

w życie ww. rozporządzeń, w tym przekazał do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej – 

„Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji 

w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 

z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń”.

Podsumowując pragnę zapewnić, że w najbliższym czasie przekazane zostaną dalsze  

dokumenty stanowiące uzupełnienie procedur i wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w 

odniesieniu do egzekwowania nowych wymagań, co powinno ułatwić spełnienie wymagań przyjętych 

w powyższych rozporządzeniach. Równocześnie w części zmienione zostaną także odpowiednie 

przepisy krajowe.  

Z poważaniem 

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szymon Giżyński
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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