
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 16 kwietnia 2010 r. 

zmieniająca decyzję 2006/415/WE w odniesieniu do niektórych środków ochronnych w związku 
z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2348) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/218/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 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 ( 3 ), w szczególności 
jego art. 18 akapit pierwszy, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy 
ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG ( 4 ), w szczególności 
jej art. 63 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) 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 ( 5 ) określa 
niektóre środki ochronne, które należy stosować w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, łącznie 
z wyznaczeniem obszarów A i B w następstwie podej
rzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Obszary te 
wymienione są w tabeli w załączniku do tej decyzji. 

(2) W następstwie potwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej 
grypy ptaków podtypu H5N1 w Rumunii, to państwo 
członkowskie wprowadziło środki ochronne na 
podstawie decyzji 2006/415/WE, łącznie z określeniem 
obszarów A i B zgodnie z art. 4 tej decyzji. 

(3) W związku z wystąpieniem ogniska choroby w Rumunii 
przyjęta została decyzja Komisji 2010/158/UE z dnia 
16 marca 2010 r. dotycząca niektórych tymczasowych 
środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej 
grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii ( 6 ). 
Decyzja ta określa obszary, w których zastosowanie mają 
środki ochronne ustanowione w decyzji 2006/415/WE, 
a także okres stosowania tych środków. 

(4) Wymienione tymczasowe środki ochronne zostały 
poddane ocenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt. 

(5) Od czasu przyjęcia decyzji 2010/158/UE potwierdzono 
kolejne ognisko w obszarze objętym już tymczasowymi 
środkami ochronnymi na mocy tej decyzji. Właściwe jest 
zatem uwzględnienie tego nowego ogniska w definicji 
rozmiaru obszaru A i okresu stosowania środków 
ochronnych, które powinny teraz zostać potwierdzone. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 
2006/415/WE. 

(7) W celu zachowania jasności prawodawstwa Unii Europej
skiej decyzja 2010/158/UE powinna zostać jedno
znacznie uchylona. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do decyzji 2006/415/WE zastępuje się tekstem znaj
dującym się w załączniku do niniejszej decyzji.
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( 1 ) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. 
( 2 ) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. 
( 3 ) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1. 
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Artykuł 2 

Decyzja 2010/158/UE zostaje uchylona. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji 

ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

CZĘŚĆ A 

Obszar A, określony zgodnie z art. 4 ust. 2: 

Kod ISO państwa Państwo człon
kowskie 

Obszar A 
Data obowiązywania zgodnie z art. 4 

ust. 4 lit. b) ppkt (iii) Kod 
(jeżeli znany) Nazwa 

RO Rumunia 00038 Obszar obejmujący: 17.4.2010 

Obszar zapowietrzony: 
Letea 

Obszar zagrożony: 
C.A. Rosetti 
Sfiștofca 
Cardon 

RO Rumunia 00038 Obszar zapowietrzony: 
Plauru 

27.4.2010 

CZĘŚĆ B 

Obszar B, określony zgodnie z art. 4 ust. 2: 

Kod ISO państwa Państwo człon
kowskie 

Obszar B 
Data obowiązywania zgodnie z art. 4 

ust. 4 lit. b) ppkt (iii) Kod 
(jeżeli znany) Nazwa 

RO Rumunia 00038 Obszary okręgu Tulcza, inne 
niż wskazane w obszarze A. 

27.4.2010”
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