
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 14 grudnia 2011 r. 

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

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9169) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/844/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, 

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) Decyzją Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 
2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych 
w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków 
podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylającą 
decyzję 2006/135/WE ( 5 ) określono pewne środki 
ochronne, które należy stosować w przypadku 
wystąpienia ogniska tej choroby, łącznie z określeniem 
obszarów A i B w następstwie podejrzenia lub potwier
dzenia ogniska tej choroby. Obszary te wymieniono 
w załączniku do decyzji 2006/415/WE. Wspomnianą 
decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2011 r. 

(2) Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 
wystąpiły po raz ostatni u drobiu na terenie Unii 
w Rumunii w marcu 2010 r. Wirus ten wykryto również 

u dzikiego ptaka w Bułgarii w kwietniu 2010 r. Zgodnie 
z dostępnymi informacjami na terenie Unii nie występują 
obecnie ogniska tej choroby. Należy zatem usunąć 
Rumunię z wykazu zawartego w załączniku do decyzji 
2006/415/WE. 

(3) Środki ustanowione w decyzji 2006/415/WE okazały się 
bardzo skuteczne, a opublikowanie w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej wykazu obszarów, które właściwe 
organy objęły ograniczeniami, zwiększyło przejrzystość 
i zaufanie do podjętych środków państw członkowskich 
i państw trzecich, na terenie których nie wykryto 
choroby. 

(4) Ponadto wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N1 
nadal występuje na terenie państw trzecich i w związku 
z tym nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi 
i zwierząt na terenie Unii. Z tego względu należy prze
dłużyć okres stosowania decyzji 2006/415/WE. 

(5) We wrześniu 2011 r. rozpoczęła się zewnętrzna ocena 
unijnej sieci reagowania kryzysowego, mająca na celu 
ocenę jej skuteczności. Ocena powinna zostać zakoń
czona najpóźniej w sierpniu 2012 r., a jej wyniki zostaną 
wzięte pod uwagę podczas ewentualnego przeglądu 
środków ustanowionych w decyzji 2006/415/WE. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2006/415/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1. w art. 12 datę „31 grudnia 2011 r.” zastępuje się datą 
„31 grudnia 2013 r.”; 

2. w załączniku skreśla się pozycje dotyczące Rumunii.
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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. 
( 4 ) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16. 
( 5 ) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, s. 51.



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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