
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz
przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/25/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie
wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do prze-
mieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym
i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), a w szczególności
jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z uwagi na pojawienie się ogniska ptasiej grypy spowo-
dowanej wysoce zjadliwym szczepem wirusa
w południowo-wschodniej Azji w 2004 r., Komisja przy-
jęła szereg środków ochronnych w odniesieniu do tej
choroby. Środki te obejmują w szczególności decyzję
Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r.
dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu
do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych
państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trze-
cich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (2).
Decyzja 2005/759/WE ma zastosowanie do dnia
31 grudnia 2006 r.

(2) Ogniska ptasiej grypy wywołane wysoce zjadliwym
szczepem wirusa grypy ptaków H5N1 nadal wykrywa
się regularnie w niektórych państwach członkowskich
Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), także
w państwach niedotkniętych wcześniej tą chorobą.
Choroba ta nie została zatem jeszcze zwalczona.
Ponadto, w dalszym ciągu w różnych krajach na całym
świecie zdarzają się przypadki zarażenia ludzi, a nawet
zgony wywołane bliskim kontaktem z zarażonymi
ptakami.

(3) Na wniosek Komisji panel ds. zdrowia i warunków
hodowli zwierząt (AHAW) Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął na swoim
posiedzeniu w dniach 26 i 27 października 2006 r.
opinię naukową w sprawie zagrożenia dla zdrowia
i warunków hodowli zwierząt w związku z przywozem
do Wspólnoty dzikiego ptactwa innego niż drób. Opinia

zwraca uwagę na zagrożenie rozprzestrzenienia się
chorób wirusowych, takich jak grypa ptaków czy
rzekomy pomór drobiu, z powodu przywozu ptactwa
innego niż drób oraz określa dostępne narzędzia
i możliwości, które mogą zmniejszyć rozpoznane zagro-
żenia dla zdrowia zwierząt związane z przywozem
takiego ptactwa. Ponadto opinia wskazuje na fakt, że
rzadko możliwe jest odróżnienie z całkowitą pewnością
ptaków „złowionych w środowisku naturalnym” od
ptaków „wyhodowanych w niewoli”, jako że różne
sposoby znakowania można stosować do różnych
rodzajów ptactwa bez możliwości rozróżnienia między
nimi.

(4) Wnioski te można także zastosować do przemieszczania
ptaków domowych z krajów trzecich. W celu zagwaran-
towania jasnego rozróżnienia między ptakami żyjącymi
w niewoli złowionymi w środowisku naturalnym w celu
przywozu o charakterze handlowym a ptakami domo-
wymi, przemieszczanie żywych ptaków domowych
powinno nadal podlegać ścisłym warunkom, bez różnicy
ze względu na kraj pochodzenia, w celu zachowania
statusu ptactwa domowego i aby zapobiec rozprzestrze-
nianiu się tych chorób wirusowych. Dlatego stosowanie
środka ustanowionego w decyzji 2005/759/WE należy
przedłużyć do dnia 31 grudnia 2007 r.

(5) Decyzja 2005/759/WE została kilkakrotnie zmieniona od
momentu jej wejścia w życie. Dla zachowania przejrzys-
tości prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić
decyzję 2005/759/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przemieszczanie z państw trzecich

1. Państwa członkowskie zezwalają na przemieszczanie
żywych ptaków domowych z państw trzecich wyłącznie
w przypadku, gdy przesyłka składa się z nie więcej niż pięciu
ptaków oraz:

a) ptaki pochodzą z państwa członkowskiego OIE objętego
zakresem kompetencji komisji regionalnej wymienionej
w załączniku I część A; lub
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(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1467/2006 (Dz.U L 274
z 5.10.2006, str. 3).

(2) Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 52. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2006/522/WE (Dz.U L 205 z 27.7.2006, str. 28).



b) ptaki pochodzą z państwa członkowskiego OIE objętego
zakresem kompetencji komisji regionalnej wymienionej
w załączniku I część B pod warunkiem, że:

i) odbyły 30-dniową izolację przedwywozową w miejscu
wyjazdu w państwie trzecim wymienionym w decyzji
Rady 79/542/EWG (1), lub

ii) odbędą po przywozie 30-dniową kwarantannę
w państwie członkowskim przeznaczenia w miejscu
zatwierdzonym zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji Komisji
2000/666/WE (2), lub

iii) w okresie ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 60 dni
przed wysyłką z państwa trzeciego, zostały zaszczepione,
a następnie przynajmniej raz zaszczepione ponownie,
szczepionką H5 przeciwko grypie ptaków zatwierdzoną
dla przedmiotowych gatunków, zgodnie z instrukcją
producenta, lub

iv) pozostawały w izolacji przez okres co najmniej 10 dni
poprzedzających wywóz i zostały poddane badaniu na
występowanie antygenu lub genomu H5N1, jak ustano-
wiono w rozdziale 2.1.14 Podręcznika Testów Diagnos-
tycznych i Szczepionek dla Zwierząt Lądowych, przepro-
wadzonemu na próbce pobranej nie wcześniej niż trze-
ciego dnia izolacji.

2. Zgodność z wymogami ust. 1 poświadcza urzędowy
lekarz weterynarii (w przypadku wymogów ust. 1 lit. b)
ppkt ii) świadectwo to wystawia się na podstawie deklaracji
właściciela) w państwie trzecim wysyłki zgodnie z wzorem
świadectwa przedstawionym w załączniku II.

3. Deklaracja właściciela lub jego przedstawiciela, sporzą-
dzona zgodnie z załącznikiem III, stanowi uzupełnienie świa-
dectwa weterynaryjnego.

Artykuł 2

Kontrola weterynaryjna

1. Państwa członkowskie podejmują stosowne działania
w celu dopilnowania, by ptaki domowe przemieszczone na
terytorium Wspólnoty z państwa trzeciego podlegały kontrolom
w zakresie dokumentacji i identyfikacji przeprowadzanym przez
właściwe organy w punkcie wjazdu podróżujących na teryto-
rium Wspólnoty.

2. Państwa członkowskie wyznaczają organy określone
w ust. 1, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie takich
kontroli oraz niezwłocznie informują o tym Komisję.

3. Każde państwo członkowskie sporządza wykaz punktów
wjazdu, o których mowa w ust. 1 i przekazuje go innym
państwom członkowskim oraz Komisji.

4. W przypadku, gdy przeprowadzane kontrole wykazują, że
zwierzęta nie spełniają wymogów ustanowionych w niniejszej
decyzji, stosuje się akapit trzeci art. 14 rozporządzenia (WE)
nr 998/2003.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do przemieszczania na
terytorium Wspólnoty ptaków towarzyszących swoim właści-
cielom z Andory, Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii,
Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwaj-
carii oraz Państwa Watykańskiego.

Artykuł 4

Państwa członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu
zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do
wiadomości publicznej. Niezwłocznie informują o nich Komisję.

Artykuł 5

Uchyla się decyzję 2005/759/WE.

Artykuł 6

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2006/463/WE (Dz.U. L 183 z 5.7.2006, str. 20).

(2) Dz.U. L 278 z 31.10.2006, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).



ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Państwa będące członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) objęte zakresem kompetencji komisji regional-
nych OIE, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a):

CZĘŚĆ B

Państwa będące członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) objęte zakresem kompetencji komisji regional-
nych OIE, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b):

— Afryka,

— Ameryki,

— Azja, Daleki Wschód i Oceania,

— Europa, oraz

— Bliski Wschód.
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ZAŁĄCZNIK II

PLL 8/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.1.2007



PL13.1.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8/33



ZAŁĄCZNIK III

Deklaracja właściciela ptaków domowych lub jego przedstawiciela

Ja, niżej podpisany właściciel (a)/przedstawiciel właściciela (a) oświadczam, że:

1. Podczas przemieszczania ptaków będzie im towarzyszyła osoba za nie odpowiedzialna.

2. Zwierzęta nie są przeznaczone do celów handlowych.

3. W okresie między przedwywozową inspekcją weterynaryjną a rzeczywistym terminem wywozu ptaki pozostaną
w izolacji uniemożliwiającej kontakt z innymi ptakami.

4. Zwierzęta odbyły 30-dniową izolację przedwywozową bez kontaktu z innymi ptakami, których nie obejmuje niniejsze
świadectwo (a).

5. Podjąłem działania konieczne do przeprowadzenia 30-dniowej kwarantanny poprzywozowej w miejscu kwarantanny
w ...................... , jak określono w pkt I.12 świadectwa (a).

..........................................................................................
Data i miejsce

.................................................................................................
Podpis

PLL 8/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.1.2007

(a) Niepotrzebne skreślić.


