
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/833/UE dotyczącą niektórych środków ochronnych 
w odniesieniu do niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 

w Niderlandach 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9741) 

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/939/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 zootech
nicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w 
perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Po zgłoszeniu przez Niderlandy w dniu 16 listopada 2014 r. wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków 
podtypu H5N8 w gospodarstwie utrzymującym kury nioski, znajdującym się w Hekendorp w prowincji Utrecht 
Komisja przyjęła decyzję wykonawczą 2014/808/UE (3). 

(2) Decyzja wykonawcza 2014/808/UE stanowi, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez Nider
landy zgodnie z dyrektywą Rady 2005/94/WE (4) powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako 
obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do tej decyzji wykonawczej. 

(3)  Tymczasowe środki ochronne wprowadzone po wystąpieniu ogniska choroby w Hekendorp w Niderlandach 
zostały poddane przeglądowi przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 20 listopada 
2014 r. Środki te zostały potwierdzone, a załącznik do wspomnianej decyzji wykonawczej został zmieniony 
decyzją wykonawczą 2014/833/UE (5) w celu uwzględnienia ustanowionych obszarów zapowietrzonych i zagro
żonych wokół kolejnych ognisk w Ter Aar i Kamperveen, gdzie — zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE — zastoso
wanie mają ograniczenia weterynaryjne. 

(4)  W dniu 30 listopada 2014 r. potwierdzono nowe ognisko w gospodarstwie drobiarskim w Zoeterwoude w 
Holandii Południowej. Natychmiast wprowadzono środki zgodne z dyrektywą 2005/94/WE, obejmujące między 
innymi ustanowienie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych. 

(5)  W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także w celu uniknięcia przyjęcia 
przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie — na poziomie 
Unii i we współpracy z tym państwem członkowskim — obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowio
nych w związku z nowym ogniskiem w Niderlandach oraz ustalenie czasu trwania przedmiotowego podziału na 
obszary. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/833/UE. 
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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) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/808/UE z dnia 17 listopada 2014 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w 

odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niderlandach (Dz.U. L 332 z 19.11.2014, s. 44). 
(4) Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca 

dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16). 
(5) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/833/UE z dnia 25 listopada 2014 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do 

niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niderlandach (Dz.U. L 341 z 27.11.2014, s. 16). 



(7)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji wykonawczej 2014/833/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

W części A dodaje się, co następuje: 

„Kod 
ISO 

kraju 

Państwo 
członkows

kie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której 
środki mają 

zastosowanie 
zgodnie z 

art. 29 
dyrektywy 

2005/94/WE 

NL Niderlandy Kod 
pocztowy/ 

ADNS 

Gmina Zoeterwoude, prowincja Zuid- Holland 
Obszar: 

22.12.2014    

—  od skrzyżowania A4/N11 wzdłuż A4 w kierunku 
północnym do skrzyżowania A4/N446 

—  wzdłuż N446 (Doespolderweg, Ofwegen, Kerkweg, 
Kruisweg) w kierunku południowo-wschodnim do Woud
wetering (droga wodna) 

—  wzdłuż Woudewetering w kierunku południowym do 
Oude Rijn (droga wodna) 

— wzdłuż Oude Rijn w kierunku wschodnim do Geme
neweg/N209 

—  wzdłuż Gemeneweg/N209 w kierunku południowym do 
Hoogeveenseweg 

—  wzdłuż Hoogeveenseweg w kierunku wschodnim do 
Heereweg 

—  wzdłuż Heereweg w kierunku wschodnim przez 
Dorpsstraat do Slootweg 

—  wzdłuż Slootweg w kierunku północno-wschodnim do 
Aziëweg 

— wzdłuż Aziëweg w kierunku południowym do Euro
paweg 

—  wzdłuż Europaweg w kierunku południowo-zachodnim 
do N206 

—  wzdłuż N206 w kierunku północno-zachodnim do A4 

— wzdłuż A4 w kierunku północno-wschodnim do skrzy
żowania A4/N11”   

w części B dodaje się, co następuje: 

„Kod 
ISO 

kraju 

Państwo 
członkows

kie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której 
środki mają 

zastosowanie 
zgodnie z 

art. 31 
dyrektywy 

2005/94/WE 

NL Niderlandy Kod 
pocztowy/ 

ADNS 

Gmina Zoeterwoude, prowincja Zuid- Holland 
Obszar: 

31.12.2014    

—  od skrzyżowania A44/Lisserdijk wzdłuż Lisserdijk w 
kierunku wschodnim przez Huigsloterdijk przez Leimui
derdijk do N207 Provincialeweg   
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„Kod 
ISO 

kraju 

Państwo 
członkows

kie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której 
środki mają 

zastosowanie 
zgodnie z 

art. 31 
dyrektywy 

2005/94/WE 

—  wzdłuż N207 Provincialeweg w kierunku południowym 
do N446 

—  wzdłuż N446 w kierunku wschodnim do Aardamseweg 

— wzdłuż Aardamseweg w kierunku wschodnim do Oost
kanaalweg 

—  wzdłuż Oostkanaalweg w kierunku południowym do 
Nieuwkoopseweg 

—  wzdłuż Nieuwkoopseweg w kierunku wschodnim do 
Treinweg 

—  wzdłuż Treinweg w kierunku południowym do Oude 
Rijn (droga wodna) 

—  wzdłuż Oude Rijn w kierunku wschodnim do Goudse 
Rijpad 

—  wzdłuż Goudse Rijpad w kierunku południowym do 
Rijerskoop 

—  wzdłuż Rijerskoop w kierunku zachodnim do Zuidwijk 

—  wzdłuż Zuidwijk w kierunku południowym przez 
Randenburgseweg do N207 

—  wzdłuż N207 w kierunku południowym do Brugweg 

—  wzdłuż Brugweg w kierunku zachodnim do Kanaaldijk 

—  wzdłuż Kanaaldijk w kierunku południowym do Dreef 

—  wzdłuż Dreef w kierunku zachodnim do Beijerincklaan 

—  wzdłuż Beijerincklaan w kierunku południowo- 
zachodnim do A12 

—  wzdłuż A12 w kierunku zachodnim do Rotte (droga 
wodna) 

—  wzdłuż Rotte w kierunku południowym do Lange Vaart 

— wzdłuż Lange Vaart w kierunku zachodnim przez Groen
delseweg do Munnikenweg 

— wzdłuż Munnikenweg w kierunku zachodnim do Berkel
seweg 

—  wzdłuż Berkelseweg w kierunku północno-zachodnim do 
Katwijkerlaan 

—  wzdłuż Katwijkerlaan w kierunku południowo- 
zachodnim do Nieuwkoopseweg 

—  wzdłuż Nieuwkoopseweg w kierunku północno- 
zachodnim do `s Gravenweg 

—  wzdłuż `s Gravenweg w kierunku zachodnim do linii 
kolejowej Rotterdam/Leiderdorp  
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„Kod 
ISO 

kraju 

Państwo 
członkows

kie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której 
środki mają 

zastosowanie 
zgodnie z 

art. 31 
dyrektywy 

2005/94/WE 

—  wzdłuż linii kolejowej Rotterdam/Leiderdorp w kierunku 
północnym do A12 

—  wzdłuż A12 w kierunku zachodnim do A4/skrzyżowanie 
Prins Clausplein 

—  wzdłuż A4 w kierunku północnym do N14 

— wzdłuż N14 w kierunku zachodnim przez N14/Rijks
straatweg w kierunku północnym do Rust en Vreugde
laan 

—  wzdłuż Rust en Vreugdelaan w kierunku zachodnim 
przez Lijsterlaan do Jagerslaan 

— wzdłuż Jagerslaan w kierunku północnym przez Jager
slaan noord do Katwijkerweg 

—  wzdłuż Katwijkerweg w kierunku północno-zachodnim 
przez Wassenaarseweg do N206/Provincialeweg 

—  wzdłuż N206/Provincialeweg w kierunku północnym do 
Sandtlaan 

— wzdłuż Sandtlaan w kierunku wschodnim przez Oegst
geesterweg do Brouwerstraat 

—  wzdłuż Brouwerstraat w kierunku północnym przez 
Noordwijkerweg do Voorhoutenweg 

—  wzdłuż Voorhoutenweg w kierunku północno- 
wschodnim do Vinkenweg 

— wzdłuż Vinkenweg w kierunku wschodnim do Elsgees
terweg 

—  wzdłuż Elsgeesterweg w kierunku północno-wschodnim 
przez Eerste Elsgeesterweg do N444/Leidsevaart 

—  wzdłuż N444/Leidsevaart w kierunku południowym do 
A44 

—  wzdłuż A44 w kierunku wschodnim do skrzyżowania 
A44/Lisserdijk”   
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