
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 7 maja 2012 r. 

zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do 
ptasiej grypy 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2947) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/248/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 
1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli 
weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty 
z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 
90/425/EWG oraz 90/675/EWG ( 2 ), w szczególności jej art. 18 
ust. 7, 

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli 
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty 
z państw trzecich ( 3 ), w szczególności jej art. 22 ust. 6, 

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 ( 4 ), w szczególności 
jego art. 18, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komisja przyjęła szereg środków ochronnych dotyczą
cych ptasiej grypy w następstwie pojawienia się w połu
dniowo-wschodniej Azji, począwszy od połowy 2003 r., 
ognisk tej choroby, spowodowanej wysoce zjadliwym 
wirusem grypy ptaków podtypu H5N1. 

(2) Środki te określone są w szczególności w decyzji Komisji 
2005/692/WE z dnia 6 października 2005 r. dotyczącej 
niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej 
grypy w niektórych państwach trzecich ( 5 ), decyzji 
Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. 
ustanawiającej środki bezpieczeństwa biologicznego 
w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjad
liwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy 
A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób 
i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidującej system 
wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzy
ka ( 6 ), decyzji Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 
2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych 
w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz 
przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towa
rzyszących swoim właścicielom ( 7 ) oraz w decyzji 
Komisji 2009/494/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. doty
czącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do 
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chor
wacji i Szwajcarii ( 8 ). 

(3) Środki określone w tych decyzjach stosuje się do dnia 
30 czerwca 2012 r. Ogniska wysoce zjadliwej grypy 
ptaków podtypu H5N1 u dzikiego ptactwa i drobiu 
występują jednak nadal w państwach trzecich, co stanowi 
ryzyko również dla zdrowia zwierząt i ludzi w Unii. 

(4) Ze względu na sytuację epidemiologiczną dotyczącą 
ptasiej grypy właściwe jest dalsze ograniczanie ryzyka 
powstałego w związku z przywozem drobiu, produktów 
drobiowych, ptaków domowych i innych produktów 
objętych wspomnianymi decyzjami oraz utrzymanie 
środków bezpieczeństwa biologicznego, systemów 
wczesnego wykrywania i niektórych środków ochron
nych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków 
podtypu H5N1. 

(5) Okres stosowania decyzji 2005/692/WE, 2005/734/WE, 
2007/25/WE i 2009/494/WE powinien w związku 
z tym zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2013 r.
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(6) W 2004 r. w Tajlandii wykryto ogniska wysoce zjadliwej 
grypy ptaków. Komisja przyjęła zatem środki ochronne 
dotyczące przywozu niektórych towarów pochodzących 
z drobiu i ptaków w Tajlandii. 

(7) Artykuł 1 decyzji 2005/692/WE stanowi w związku 
z powyższym, że państwa członkowskie mają wstrzymać 
przywóz z Tajlandii niektórych produktów, w tym mięsa 
drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych utrzymy
wanych w warunkach fermowych i mięsa dzikiego 
ptactwa łownego, oraz jaj. 

(8) Tajlandia wprowadziła rygorystyczną politykę likwidacji 
stad w celu zwalczenia wysoce zjadliwej grypy ptaków na 
swym terytorium. Ostatnie ognisko tej choroby zgło
szono w listopadzie 2008 r., a Tajlandia ogłosiła się tery
torium wolnym od wysoce zjadliwej grypy ptaków, 
począwszy od dnia 11 lutego 2009 r. 

(9) Eksperci Komisji przeprowadzili szereg inspekcji w Tajlan
dii, aby ocenić sytuację w zakresie zdrowia zwierząt 
i środki zwalczania wspomnianej choroby wprowadzone 
w tym państwie trzecim. Wnioski płynące z ostatniej 
inspekcji przeprowadzonej w Tajlandii są takie, że ogólny 
system gwarantuje w wystarczającym stopniu spełnienie 
przez dane produkty odpowiednich wymogów unijnych. 

(10) Z uwagi na korzystną sytuację w zakresie zdrowia zwie
rząt, w szczególności jeżeli chodzi o zwalczanie wysoce 
zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz przedstawione 
przez Tajlandię gwarancje, nie powinno się już stosować 
wstrzymania przywozu przewidzianego w art. 1 decyzji 
2005/692/WE. 

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 
2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE 
i 2009/494/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2005/692/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się art. 1; 

2) w art. 7 datę „30 czerwca 2012 r.” zastępuje się datą 
„31 grudnia 2013 r.”. 

Artykuł 2 

W art. 4 decyzji 2005/734/WE datę „30 czerwca 2012 r.” 
zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”. 

Artykuł 3 

W art. 6 decyzji 2007/25/WE datę „30 czerwca 2012 r.” zastę
puje się datą „31 grudnia 2013 r.”. 

Artykuł 4 

W art. 3 decyzji 2009/494/WE datę „30 czerwca 2012 r.” 
zastępuje się datą „31 grudnia 2013 r.”. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2012 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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