Komisja Europejska
Dyrektoriat Generalny ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów
Sprostowanie przekazane przez władze litewskie do Komisji Europejskiej
dnia 28 lipca 2009 r., dotyczące klasycznego pomoru świń na Litwie.

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 lipca 2009 r., dotyczącego sytuacji
epizootycznej związanej z wystąpieniem klasycznego pomoru świń na terytorium
Republiki Litewskiej, litewskie władze weterynaryjne (SFVS) poinformowały, iŜ nie
stwierdzono kolejnych ognisk choroby oraz nowych przypadków podejrzeń
klasycznego pomoru świń od momentu potwierdzenia choroby w dniu 10 lipca
2009 r., a takŜe od dnia 2 lipca 2009 r., w którym dokonano wybicia świń
w

gospodarstwie

stanowiącym
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choroby
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w nim czyszczenie i dezynfekcję. Wszelkie działania związane ze zwalczaniem
choroby

były

podejmowane

zgodnie

z

Dyrektywą

Rady

2001/89/WE

z 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania
klasycznego pomoru świń i Decyzją Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego
2002 r. zatwierdzającej Podręcznik diagnostyczny ustanawiający procedury
diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badań
laboratoryjnych

w

celu

potwierdzenia

klasycznego

pomoru

świń
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Państwowej

przeprowadzane pod nadzorem właściwych władz.
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SłuŜby ds. Bezpieczeństwa śywności i Weterynarii Republiki Litwy z dnia 27 lipca
2009 r.
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Do: Bernard Van Goethem
DG SANCO
KE
Belgia
Temat: raport dotyczący sytuacji w odniesieniu do klasycznego pomoru świń (CSF)
w stadzie

LT41186500438

przedsiębiorstwa UAB „Pasodele”, zlokalizowanego

w miejscowości Rabikiu, okręgu Panevezys

Szanowny Panie Bernardzie Van Goethem,

Podczas badań klinicznych świń we wszystkich osadach w obrębie obszarów:
zapowietrzonego (3 km) i zagroŜonego (10 km), wokół ogniska CSF w miejscowości
Rabikiu, okręgu Panevezys, nie zaobserwowano zmian w stanie zdrowia, ani nie
stwierdzono zwiększonej śmiertelności czy teŜ zachorowalności u świń.
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były

przeprowadzone w zgodzie z zapisami Decyzji Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego
2002

r.

zatwierdzającej

Podręcznik

diagnostyczny

ustanawiający

procedury

diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badań
laboratoryjnych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń.

Dnia 23 lipca 2009 r. na fermie LT41185900021 UAB „Pasodele” (miejscowość
Pasodeles, okręg Panevezys) urzędowy lekarz weterynarii zastosował następujące
środki:
- świnie na fermie LT41185900021 zostały poddane badaniom klinicznym,
- próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przed ubojem na fermie
LT41185900021 oraz po uboju w zakładzie ZUKB „Krekenavos mesa” (LT53-02
EEB, w miejscowości Mantviloniu, okręg Kedainiu). Badania w przypadku
wszystkich próbek wykazały wynik ujemny.

Świnie są ubijane natychmiast po dostarczeniu do rzeźni (ZUKB ”Krekenavos
mesa”), a ich tusze są przetwarzane pod urzędowym nadzorem zgodnie z dyrektywą
2001/89/KE.

Zgodnie z artykułem 11 lit. f Dyrektywy Rady 2001/89/WE, w tym tygodniu (27-31
lipca 2009 r.) 1300 świń zostanie przetransportowanych z fermy LT41185900021
UAB „Pasodele” (miejscowość Pasodeles, okręg Panevezys), która jest połoŜona
w obszarze zagroŜonym, po 21 dniach od ukończenia wstępnego oczyszczania oraz
dezynfekcji gospodarstwa, w którym stwierdzono zakaŜenie: UAB „Pasodele” (numer
siedziby stada LT41186500438 miejscowość Rabikiu, okręg Panevezys), do rzeźni
wyznaczonej

przez

SFVS

(Państwową

SłuŜbę

ds.

Bezpieczeństwa

śywności

i Weterynarii Republiki Litwy) oddaloną o 38 km od ogniska choroby: ZUKB
„Krekenavos mesa” (LT53-02 EEB, miejscowość Mantviloniu, okręg Kedainiu).

Z powaŜaniem,

Prof. Kazimiera Lukauskas

