
DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 października 2005 r.

zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu
zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus
grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz

przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4199)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/745/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu
i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które
w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii
i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt
i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli
drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czyn-
nika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy
handel żywym drobiem i wyrobami drobiowymi.

(2) Wysoce zjadliwa grypa ptaków spowodowana przez
wirus grypy A podtyp H5N1 została ostatnio potwier-
dzona w państwach trzecich sąsiadujących ze Wspólnotą.
Dowody i molekularne dane epidemiologiczne zdecydo-
wanie wskazują na to, że wirus ptasiej grypy został prze-
niesiony przez ptaki migrujące.

(3) W celu monitorowania sytuacji w Państwach Członkow-
skich Komisja przyjęła decyzję 2005/732/WE z dnia
17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia
programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie
badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego
ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady doko-
nywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do
finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia
tych programów (2).

(4) W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjad-
liwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A
podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących do ferm drobiu
lub innych pomieszczeń, w których trzymane są ptaki
żyjące w niewoli, została przyjęta decyzja Komisji
2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustana-
wiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu
zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A
podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne
ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczes-
nego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (3).

(5) Zgodnie z tą decyzją Państwa Członkowskie muszą
określić poszczególne fermy drobiu lub innych ptaków
żyjących w niewoli, które według danych epidemiologicz-
nych i ornitologicznych należy uznać za szczególnie
zagrożone ptasią grypą spowodowaną przez wirus A
podtyp H5N1 przenoszoną z ptaków dziko żyjących.

(6) Biorąc pod uwagę nowy sezon migracyjny dzikiego
ptactwa we Wspólnocie oraz sprawozdania dotyczące
nowych przypadków ognisk ptasiej grypy w krajach
sąsiadujących ze Wspólnotą należy wzmocnić, względnie
uzupełnić już istniejące wspólnotowe środki podejmo-
wane zgodnie z decyzją 2005/734/WE w celu zmniej-
szenia ryzyka rozprzestrzeniania się ptasiej grypy.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/734/WE.

(8) W celu zapewnienia właściwego wdrażania niniejszej
decyzji Państwa Członkowskie powinny poinformować
Komisję najpóźniej do dnia 5 listopada 2005 r.
o podjętych środkach.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/33/WE (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(2) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 95. (3) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 105.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/734/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się art. 2a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 2a

Dodatkowe środki ograniczające zagrożenie

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że na obszarach ich
terytorium, które zostały określone jako obszary szczegól-
nego ryzyka wystąpienia ptasiej grypy, zgodnie z art. 1
ust. 1, spełnione są następujące warunki:

a) trzymanie drobiu na wolnym powietrzu jest
bezzwłocznie zabronione; jednakże, właściwy organ
może zezwolić na trzymanie drobiu na wolnym powie-
trzu, z zastrzeżeniem dostarczania ptakom pokarmu
i wody w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu
osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia
przylatywanie dzikich ptaków oraz zapobiega ich
kontaktom z pokarmem i wodą przeznaczonymi dla
drobiu;

b) zewnętrzne zbiorniki wody niezbędne ze względu na
wymogi w zakresie zdrowia zwierząt w przypadku
niektórych gatunków drobiu są dostatecznie chronione
przed dostępem dzikiego ptactwa wodnego;

c) drób nie otrzymuje wody pochodzącej ze zbiorników
wody powierzchniowej, do których ma dostęp dzikie
ptactwo, chyba że woda ta została poddana zabiegom
zapewniającym inaktywację potencjalnego wirusa;

d) wykorzystywanie ptaków rzędu Anseriformes oraz
Charadriiformes jako wabiki podczas polowania jest
zabronione; jednakże, ptaki te mogą być wykorzystane
pod ścisłym nadzorem właściwego organu jako wabiki
dla dzikiego ptactwa przeznaczonego do pobierania
próbek w ramach programu nadzoru ustawionego
w decyzji 2005/732/WE.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, że gromadzenie
drobiu i innych ptaków na targach, pokazach, wystawach
i imprezach kulturalnych jest zabronione. Jednakże, właściwy
organ może zezwolić na gromadzenie drobiu i innych
ptaków żyjących w niewoli w powyższych przypadkach,
z zastrzeżeniem zadowalającego wyniku oceny ryzyka.”.

2) Datę „31 stycznia 2006 r.” w art. 4 zastępuje się datą
„1 grudnia 2005 r.”.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie podejmują natychmiastowe środki
w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają
je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie
Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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