
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/522 

z dnia 25 marca 2015 r. 

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków 
podtypu H5N8 na Węgrzech 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1711) 

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny) 

(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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków, w tym drobiu. Zakażenie drobiu wirusem grypy ptaków 
powoduje rozwój jednej z dwóch postaci tej choroby, o różnej zjadliwości. Postać o niskiej zjadliwości wywołuje 
zwykle jedynie łagodne objawy, natomiast postać o wysokiej zjadliwości jest przyczyną bardzo wysokiej 
śmiertelności u większości gatunków drobiu. Choroba ta może mieć bardzo poważny wpływ na rentowność 
hodowli drobiu. 

(2)  Grypa ptaków jest najczęściej spotykana u ptactwa, jednak w niektórych warunkach zakażenie może także 
wystąpić u ludzi, chociaż ryzyko takiego zakażenia jest zwykle bardzo niskie. 

(3)  W przypadku wystąpienia grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne 
gospodarstwa, w których hoduje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli. W konsekwencji może on rozprze
strzenić się z jednego państwa członkowskiego na inne państwa członkowskie i na państwa trzecie poprzez 
handel żywym ptactwem lub jego produktami. 

(4)  W dyrektywie 2005/94/WE (3) określa się pewne środki zapobiegawcze dotyczące nadzoru i wczesnego 
wykrywania grypy ptaków oraz minimalne środki kontroli, które należy stosować w przypadku pojawienia się 
ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. We wspomnianej dyrektywie przewiduje się 
ustanowienie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych w przypadku wystąpienia ogniska wysoce 
zjadliwej grypy ptaków. 

(5)  Po zgłoszeniu przez Węgry wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie 
utrzymującym kaczki rzeźne w komitacie Békés na Węgrzech w dniu 24 lutego 2015 r., Komisja przyjęła decyzję 
wykonawczą (UE) 2015/338 (4). 

(6)  W decyzji wykonawczej (UE) 2015/338 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione 
przez Węgry zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako 
obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzję wykonawczą 
(UE) 2015/338 stosuje się do dnia 26 marca 2015 r. 
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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) 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). 
(4) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/338 z dnia 27 lutego 2015 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w 

odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na Węgrzech (Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 83). 



(7)  Tymczasowe środki ochronne wprowadzone po wystąpieniu ogniska choroby na Węgrzech zostały poddane 
ocenie przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, w wyniku której możliwe jest obecnie dokład
niejsze oznaczenie obszarów objętych ograniczeniami. 

(8)  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 ustanowionych 
na Węgrzech obszarów zapowietrzonych i zagrożonych na poziomie Unii we współpracy z tym państwem 
członkowskim oraz ustalenie czasu trwania przedmiotowego podziału na obszary. 

(9)  W celu zapewnienia jasności należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2015/338. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Węgry zapewniają, aby obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 
2005/94/WE obejmowały co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w częściach A i B 
załącznika do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Decyzja wykonawcza (UE) 2015/338 traci moc. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Węgier. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

CZĘŚĆ A 

Obszar zapowietrzony, o którym mowa w art. 1: 

Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkow

skie 

Kod 
(jeżeli znany) Nazwa 

Data zakończenia 
stosowania środków 

zgodnie z art. 29 
dyrektywy 

2005/94/WE 

HU Węgry Kod pocztowy Obszar obejmujący: 27.3.2015   

5525 Część miejscowości Füzesgyarmat oraz obszarów ją 
otaczających (położonych w komitacie Békés) leżąca 
w promieniu 3 kilometrów, mierząc od punktu o 
szerokości geograficznej 47.1256 i długości geogra
ficznej 21.1875. 
Ponadto część miejscowości Füzesgyarmat położona 
na zachód od ulic Kossuth i Árpád oraz na północ 
od ulicy Mátyás.   

CZĘŚĆ B 

Obszar zagrożony, o którym mowa w art. 1: 

Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkow

skie 

Kod 
(jeżeli znany) Nazwa 

Data zakończenia 
stosowania środków 

zgodnie z art. 31 
dyrektywy 

2005/94/WE 

HU Węgry Kod pocztowy Obszar obejmujący: 5.4.2015   

4172 
5520 
5525 
5526 

Część komitatów Békés i Hajdú-Bihar leżąca w 
okręgu o promieniu 10 kilometrów z centrum w 
punkcie o szerokości geograficznej 47.1256 i dłu
gości geograficznej 21.1875, obejmująca cały obszar 
miejscowości Füzesgyarmat i Töviskes. 

—  Część miejscowości Szeghalom na północ od 
ulic Arany János i Kinizsi. 

—  Cały obszar miejscowości Kertészsziget. 

—  Część miejscowości Biharnagybajom na południe 
od ulic Kossuth i Rákóczi.    

27.3.2015 L 82/113 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/522 z dnia 25 marca 2015 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1711) (Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

