
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/205 

z dnia 6 lutego 2015 r. 

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

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 699) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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, 

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 (3), w szczególności jej art. 63 ust. 3, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 998/2003 (4), w szczególności jego art. 36 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W decyzji Komisji 2006/415/WE (5) ustanowiono pewne środki ochronne, które mają być stosowane w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w tym ustanowienie obszarów A i B w 
następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Obszary te wymienione są w tabeli w załączniku 
do tej decyzji. 

(2)  Po tym, jak w Bułgarii potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1, to państwo 
członkowskie wprowadziło środki ochronne na podstawie decyzji 2006/415/WE oraz ustanowiło obszary A i B 
zgodnie z art. 4 tej decyzji. 

(3) Komisja we współpracy z Bułgarią przeanalizowała te środki i stwierdza, że granice obszarów A i B ustano
wionych przez właściwy organ w tym państwie członkowskim znajdują się w wystarczającej odległości od 
faktycznego miejsca pojawienia się ogniska. Można zatem zatwierdzić obszary A i B w Bułgarii oraz ustalić czas 
trwania przedmiotowego podziału na obszary. 

(4)  Należy dodać obszary A i B w Bułgarii do wykazu w załączniku do decyzji 2006/415/WE. 

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

(6)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 
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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 10 z 14.1.2006, s. 16. 
(4) Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1. 
(5) 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 i uchylająca decyzję 2006/135/WE (Dz.U. L 164 z 16.6.2006, s. 51). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do decyzji 2006/415/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

CZĘŚĆ A 

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

Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Obszar A Data, do której zgodnie z art. 4 
ust. 4 lit. b) ppkt (iii) stosuje się 

środki przewidziane w art. 5 Kod 
(jeżeli znany) Nazwa 

BG Bułgaria  Obszar obejmujący: 5 marca 2015 r.    

Obszar zapowietrzony: 

52279 Konstantinowo    

Obszar zagrożony: 

07079 Następujące części miasta Burgas: 

—  Meden Rudnik 

—  Gorno Ezerovo 

—  Warli Brjag 

21141 Dimczewo 

80916 Czerni Wrych 

57337 Polski Izwor 

43623 Liwada 

23604 Draczewo 

20273 Debelt 

58400 Prisad  

CZĘŚĆ B 

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

Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Obszar B Data, do której zgodnie z art. 4 
ust. 4 lit. b) ppkt (iii) stosuje się 

środki przewidziane w art. 5 
Kod 

(jeżeli znany) Nazwa 

BG Bułgaria  Obszar obejmujący: 5 marca 2015 r.” 

BGS04 gminę Burgas 

BGS08 gminę Kameno 

BGS21 gminę Sozopol 
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Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Obszar B Data, do której zgodnie z art. 4 
ust. 4 lit. b) ppkt (iii) stosuje się 

środki przewidziane w art. 5 Kod 
(jeżeli znany) Nazwa    

W gminie Sredec: 

63055 —  Rosenowo 

17974 —  Sredec 

24712 —  Djulewo 

70322 —  Suchodoł 

30168 —  Zagorcy 

65560 —  Swetlina 

03455 —  Belila 

59015 —  Panczewo  

W gminie Pomorie: 

57491 —  Pomorie 

35691 —  Kamenar 

00271 —  Achełoj 

35033 —  Kabłeszkowo 

44425 —  Łyka   
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