
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1278/2007

z dnia 29 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt
dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące

takiego przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty
z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG,
90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej
art. 10 ust. 3 akapit drugi oraz art. 10 ust. 4 akapit pierwszy,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca
1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt
regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia,
komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty-
czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa-
dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrek-
tywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 1 tiret
czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 (3) ustanawia
warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu
niektórych rodzajów ptaków innych niż drób do Wspól-
noty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przy-
wozu.

(2) Należy wyraźnie stwierdzić, że zgodnie z rozpo-
rządzeniem (WE) nr 318/2007 dozwolony jest tylko
przywóz ptaków wyhodowanych w niewoli. Mając na
uwadze jasność przepisów, należy także wyraźnie stwier-
dzić, że ptaki mogą być przywożone do Wspólnoty
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 318/2007 tylko
wtedy, gdy pochodzą z zatwierdzonych zakładów
hodowlanych.

(3) Po przywozie przywiezione ptaki muszą być przewie-
zione bezpośrednio do zatwierdzonego miejsca lub stacji
kwarantanny w państwie członkowskim, w którym
muszą pozostać do chwili wykluczenia zakażenia grypą
ptaków lub wirusem rzekomego pomoru drobiu.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 318/2007 przewiduje, że
w przypadku wystąpienia podejrzenia grypy ptaków lub
rzekomego pomoru drobiu w zatwierdzonym miejscu
kwarantanny lub w jednym z pomieszczeń zatwierdzonej
stacji kwarantanny należy zabić i zniszczyć wszystkie
ptaki w miejscu kwarantanny lub w pomieszczeniu stacji
kwarantanny przed potwierdzeniem podejrzenia
w badaniu laboratoryjnym.

(5) Jednakże ze względu na fakt, że ptaki, w przypadku
których występuje podejrzenie zakażenia grypą ptaków
lub rzekomym pomorem drobiu, są trzymane
w zatwierdzonym miejscu kwarantanny lub w pomie-
szczeniu zatwierdzonej stacji kwarantanny, nie ma
ryzyka dalszego rozprzestrzenienia się choroby.

(6) Należy zatem zaczekać przed rozpoczęciem zabijania
i niszczenia ptaków w dotkniętych pomieszczeniach do
chwili potwierdzenia podejrzenia, aby wykluczyć inne
przyczyny objawów choroby.

(7) Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007
określa wykaz miejsc i stacji kwarantanny zatwierdzo-
nych przez właściwe organy państw członkowskich dla
celów przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż
drób. Austria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Hisz-
pania i Zjednoczone Królestwo przeprowadziły przegląd
ich zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny oraz
przesłały Komisji zaktualizowany wykaz tych miejsc
i stacji kwarantanny. Wykaz zatwierdzonych miejsc
i stacji kwarantanny określony w załączniku V do rozpo-
rządzenia (WE) nr 318/2007 powinien zatem zostać
odpowiednio zmieniony.

(8) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 318/2007
powinno zostać odpowiednio zmienione.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 318/2007 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 4 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Zatwierdzone zakłady hodowlane spełniają następujące
warunki:”;
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(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

(2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, str. 17).

(3) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, str. 7.



2) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Przywóz ptaków jest dozwolony wyłącznie wtedy, gdy
ptaki spełniają następujące warunki:”;

b) po lit. b) dodaje się literę w brzmieniu:

„ba) ptaki pochodzą z zatwierdzonych zakładów hodow-
lanych spełniających warunki określone w art. 4”;

3) artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Działanie w przypadku podejrzenia choroby
w zatwierdzonym miejscu lub stacji kwarantanny

1. Jeśli podczas kwarantanny w zatwierdzonym miejscu
kwarantanny występuje podejrzenie zakażenia grypą ptaków
lub rzekomym pomorem drobiu jednego lub więcej ptaków
i/lub ptaków wskaźnikowych, przyjmuje się następujące
środki:

a) właściwy organ obejmuje zatwierdzone miejsce kwaran-
tanny urzędowym nadzorem;

b) od tych ptaków i od ptaków wskaźnikowych pobiera się
próbki do badań wirusologicznych, jak określono
w załączniku VI pkt 2, i poddaje się je stosownej analizie;

c) żaden ptak nie zostaje umieszczony w zatwierdzonym
miejscu kwarantanny ani nie opuszcza go do chwili
wykluczenia podejrzenia.

2. W przypadku potwierdzenia podejrzenia grypy ptaków
lub pomoru drobiu w dotkniętym zatwierdzonym miejscu
kwarantanny, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się nastę-
pujące środki:

a) zabija się i niszczy wszystkie ptaki i ptaki wskaźnikowe
w zatwierdzonym miejscu kwarantanny;

b) czyści się i odkaża zatwierdzone miejsce kwarantanny;

c) nie umieszcza się w tym zatwierdzonym miejscu kwaran-
tanny żadnych ptaków przed upływem 21 dni od osta-
tecznego czyszczenia i odkażania.

3. Jeśli podczas kwarantanny w zatwierdzonej stacji
kwarantanny występuje podejrzenie zakażenia grypą ptaków
lub rzekomym pomorem drobiu jednego lub więcej ptaków
i/lub ptaków wskaźnikowych w jednym z pomieszczeń stacji
kwarantanny, przyjmuje się następujące środki:

a) właściwy organ obejmuje zatwierdzoną stację kwaran-
tanny urzędowym nadzorem;

b) od tych ptaków i od ptaków wskaźnikowych pobiera się
próbki do badań wirusologicznych, jak określono
w załączniku VI pkt 2, i poddaje się je stosownej analizie;

c) żaden ptak nie zostaje umieszczony w zatwierdzonej
stacji kwarantanny ani nie opuszcza jej do chwili wyklu-
czenia podejrzenia.

4. W przypadku potwierdzenia podejrzenia grypy ptaków
lub pomoru drobiu w dotkniętym pomieszczeniu zatwier-
dzonej stacji kwarantanny, o którym mowa w ust. 3, przy-
jmuje się następujące środki:

a) zabija się i niszczy wszystkie ptaki i ptaki wskaźnikowe
w dotkniętym pomieszczeniu zatwierdzonej stacji
kwarantanny;

b) czyści się i odkaża pomieszczenie, o którym mowa;

c) pobiera się następujące próbki:

(i) w przypadku gdy wykorzystuje się ptaki wskaźni-
kowe, nie wcześniej niż po upływie 21 dni od końco-
wego czyszczenia i odkażania pomieszczenia,
o którym mowa, należy pobrać próbki do badań
serologicznych, jak określono w załączniku VI, od
ptaków wskaźnikowych w innych pomieszczeniach
stacji kwarantanny; lub

(ii) w przypadku gdy nie wykorzystuje się ptaków wskaź-
nikowych, w ciągu 7 do 15 dni od końcowego
czyszczenia i odkażania należy pobrać próbki do
badań wirusologicznych, jak określono w załączniku
VI pkt 2, od ptaków znajdujących się w innych
pomieszczeniach stacji kwarantanny;

d) żaden ptak nie opuszcza zatwierdzonej stacji kwaran-
tanny do chwili potwierdzenia, że pobrane próbki,
o których mowa w lit. c), wykazują wynik ujemny.

5. Państwa członkowskie informują Komisję o środkach
przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.”;
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4) w art. 14 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„1. Jeśli podczas kwarantanny jeden lub więcej ptaków i/lub ptaków wskaźnikowych okaże się zaka-
żony nisko zjadliwą grypą ptaków (LPAI) lub rzekomym pomorem drobiu, właściwy organ może,
w oparciu o ocenę ryzyka, przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w art. 13 ust. 2 lit. a)
i ust. 4 lit. a), pod warunkiem że takie odstępstwa nie zagrażają zwalczaniu choroby (»odstępstwo«).”;

5) załącznik V zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK V

Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji, o których mowa w art. 6 ust. 1

Kod ISO kraju Nazwa kraju Numer zatwierdzenia miejsca lub stacji kwarantanny

AT AUSTRIA AT OP Q1

AT AUSTRIA AT-KO-Q1

AT AUSTRIA AT-3-ME-Q1

AT AUSTRIA AT-4-KI-Q1

AT AUSTRIA AT 4 WL Q 1

AT AUSTRIA AT-4-VB-Q1

AT AUSTRIA AT 6 10 Q 1

AT AUSTRIA AT 6 04 Q 1

BE BELGIA BE VQ 1003

BE BELGIA BE VQ 1010

BE BELGIA BE VQ 1011

BE BELGIA BE VQ 1012

BE BELGIA BE VQ 1013

BE BELGIA BE VQ 1016

BE BELGIA BE VQ 1017

BE BELGIA BE VQ 3001

BE BELGIA BE VQ 3008

BE BELGIA BE VQ 3014

BE BELGIA BE VQ 3015

BE BELGIA BE VQ 4009

BE BELGIA BE VQ 4017

BE BELGIA BE VQ 7015

CY CYPR CB 0011

CY CYPR CB 0012

CY CYPR CB 0061

CY CYPR CB 0013

CY CYPR CB 0031

CZ REPUBLIKA CZESKA 21750005

CZ REPUBLIKA CZESKA 21750016

CZ REPUBLIKA CZESKA 21750027

CZ REPUBLIKA CZESKA 21750038

CZ REPUBLIKA CZESKA 61750009

DE NIEMCY BW-1

DE NIEMCY BY-1

DE NIEMCY BY-2

DE NIEMCY BY-3

DE NIEMCY BY-4

DE NIEMCY HE-1

DE NIEMCY HE-2

DE NIEMCY NI-1

DE NIEMCY NI-2

DE NIEMCY NI-3
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Kod ISO kraju Nazwa kraju Numer zatwierdzenia miejsca lub stacji kwarantanny

DE NIEMCY NW-1

DE NIEMCY NW-2

DE NIEMCY NW-3

DE NIEMCY NW-4

DE NIEMCY NW-5

DE NIEMCY NW-6

DE NIEMCY NW-7

DE NIEMCY NW-8

DE NIEMCY RP-1

DE NIEMCY SN-1

DE NIEMCY SN-2

DE NIEMCY TH-1

DE NIEMCY TH-2

ES HISZPANIA ES/01/02/05

ES HISZPANIA ES/05/02/12

ES HISZPANIA ES/05/03/13

ES HISZPANIA ES/09/02/10

ES HISZPANIA ES/17/02/07

ES HISZPANIA ES/04/03/11

ES HISZPANIA ES/04/03/14

ES HISZPANIA ES/09/03/15

ES HISZPANIA ES/09/06/18

FR FRANCJA 38 193.01

GR GRECJA GR.1

GR GRECJA GR.2

HU WĘGRY HU12MK001

IE IRLANDIA IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT WŁOCHY 003AL707

IT WŁOCHY 305/B/743

IT WŁOCHY 132BG603

IT WŁOCHY 170BG601

IT WŁOCHY 233BG601

IT WŁOCHY 068CR003

IT WŁOCHY 006FR601

IT WŁOCHY 054LCO22

IT WŁOCHY I – 19/ME/01

IT WŁOCHY 119RM013

IT WŁOCHY 006TS139

IT WŁOCHY 133VA023

MT MALTA BQ 001

NL NIDERLANDY NL-13000

NL NIDERLANDY NL-13001

NL NIDERLANDY NL-13002

NL NIDERLANDY NL-13003

NL NIDERLANDY NL-13004

NL NIDERLANDY NL-13005
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Kod ISO kraju Nazwa kraju Numer zatwierdzenia miejsca lub stacji kwarantanny

NL NIDERLANDY NL-13006

NL NIDERLANDY NL-13007

NL NIDERLANDY NL-13008

NL NIDERLANDY NL-13009

NL NIDERLANDY NL-13010

PL POLSKA 14084501

PT PORTUGALIA 05.01/CQA

PT PORTUGALIA 01.02/CQA

UK ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 21/07/01

UK ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 21/07/02”
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