
DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 czerwca 2007 r.

zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3183)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/454/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia
1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku
wewnętrznego (1) w szczególności jej art. 9 ust. 4,

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 (2) w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy
ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (3) w szczególności
jej art. 63 ust. 3 i art. 66 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2005/94/WE określa pewne środki zapobie-
gawcze dotyczące nadzoru i wczesnego wykrywania
grypy ptaków oraz minimalne środki kontroli, które
należy stosować w przypadku pojawienia się ogniska
tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących
w niewoli. Zgodnie z tą dyrektywą należy określić szcze-
gółowe przepisy wymagane w danej sytuacji epidemiolo-
gicznej dla uzupełnienia minimalnych środków kontroli
przewidzianych we wspomnianej dyrektywie. Państwa
członkowskie powinny dokonać transpozycji dyrektywy
do swoich poszczególnych systemów prawa krajowego
do dnia 1 lipca 2007 r.

(2) Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca
2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków

podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca
decyzję 2006/135/WE (4) określa niektóre środki
ochronne, które należy stosować celem zapobieżenia
rozprzestrzeniania się tej choroby, łącznie
z wyznaczeniem obszarów A i B w następstwie podej-
rzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Obszary te
wymieniono w załączniku do decyzji 2006/415/WE,
obejmują one części Republiki Czeskiej, Węgier
i Zjednoczonego Królestwa. Decyzja ta stosuje się
obecnie do dnia 30 czerwca 2007 r.

(3) Decyzja Komisji 2006/416/WE z dnia 14 czerwca
2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków
u drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli we Wspól-
nocie (5) określa środki, które powinny zastosować
państwa członkowskie, które nie dokonały jeszcze pełnej
transpozycji przepisów dyrektywy 2005/94/WE. Decyzja
ta ma zastosowanie do dnia 30 czerwca 2007 r.
Ponieważ państwa członkowskie mają dokonać transpo-
zycji dyrektywy 2005/94/WE do systemów prawa krajo-
wego do dnia 1 lipca 2007 r., środki w niej określone
zastąpią środki ustanowione w decyzji 2006/416/WE.

(4) Ponieważ ogniska wirusa grypy ptaków podtypu H5N1
występują w dalszym ciągu, środki określone w decyzji
2006/415/WE powinny być w dalszym ciągu stosowane
w przypadku wykrycia wirusa u drobiu, w ten sposób
uzupełniając środki ustanowione w dyrektywie
2005/94/WE.

(5) Biorąc pod uwagę tą sytuację epidemiologiczną, właściwe
jest przedłużenie okresu stosowania decyzji
2006/415/WE do dnia 30 czerwca 2008 r.

(6) Ponadto, odniesienia w decyzji 2006/415/WE do decyzji
2006/416/WE należy zastąpić odniesieniami do dyrek-
tywy 2005/94/WE.

(7) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
decyzję 2006/415/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/415/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki określone w niniejszej decyzji stosuje się bez
uszczerbku dla środków, które w przypadku wybuchu
wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu należy zastosować
zgodnie z decyzją 2005/94/WE”.

2) Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Obszary A i B

1. Obszar wymieniony w części A Załącznika (»obszar
A«), klasyfikuje się jako obszar wysokiego ryzyka, składający
się z obszarów ochrony i nadzoru, ustanowionych zgodnie
z art. 16 dyrektywy 2005/94/WE.

2. Obszar wymieniony w części B Załącznika (»obszar B«)
klasyfikuje się jako obszar niskiego ryzyka, który może obej-
mować całość lub części strefy zamkniętej ustanowionej
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2005/94/WE; obszar ten odgra-
nicza obszar A od wolnej od choroby części terytorium
państwa członkowskiego dotkniętego chorobą, jeśli część
taka została określona, lub od państw sąsiadujących.”.

3) W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Natychmiast po stwierdzeniu wybuchu lub
w przypadku podejrzenia wybuchu wysoce zjadliwej
grypy ptaków wywołanej wirusem grupy A podtypu H5
wysoce zjadliwej grypy ptaków, przy podejrzeniu lub
potwierdzeniu neuraminidazy typu N1, państwo człon-
kowskie określa:

a) obszar A, uwzględniając wymogi prawne określone
w art. 16 dyrektywy 2005/94/WE;

b) obszar B, uwzględniając czynniki geograficzne, admi-
nistracyjne, ekologiczne i epizootiologiczne odnoszące
się do ptasiej grypy.

Państwo członkowskie dotknięte chorobą powiadamia
o tych obszarach Komisję, pozostałe państwa członkow-
skie oraz, we właściwych przypadkach, przekazuje je do
publicznej wiadomości”;

b) w art. 4 ust. 4, lit. b), pkt i) otrzymuje następujące
brzmienie:

„i) przez co najmniej 21 dni w przypadku strefy
ochronnej oraz 30 dni w przypadku strefy nadzoro-
wanej, od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia
i dezynfekcji gospodarstwa dotkniętego wybuchem
choroby, przeprowadzonych zgodnie z art. 11 ust. 8
dyrektywy 2005/94/WE; oraz”.

4) W art. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje następujące
brzmienie:

„Oprócz ograniczeń nałożonych w zakresie przemieszczania
drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli, ich jaj wylęgo-
wych i produktów otrzymanych z takich ptaków określo-
nych w dyrektywie 2005/94/WE, państwa członkowskie
zapewniają, że w odniesieniu do gospodarstw znajdujących
się w strefach ochrony, nadzoru i innych strefach objętych
ograniczeniami:”.

5) W art. 12 datę „30 czerwca 2007 r.” zastępuje się datą
„30 czerwca 2008 r.”.

6) W załączniku datę „30 czerwca 2007 r.” zastępuje się datą
„22 lipca 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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