
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2225 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

zmieniająca decyzje 2005/734/WE, 2006/415/WE i 2007/25/WE oraz decyzję wykonawczą 
2013/657/UE w odniesieniu do ich okresu stosowania 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8335) 

(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 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 (3), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 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 (4), w szczególności jej art. 22 
ust. 1 i 6, 

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 (5), 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 (6), w szczególności jego art. 36 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzje Komisji 2005/734/WE (7), 2006/415/WE (8), 2007/25/WE (9) oraz decyzja wykonawcza Komisji 
2013/657/UE (10) zostały przyjęte w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu 
H5N1 w celu ochrony zdrowia zwierząt i ludzi w Unii. 
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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 268 z 24.9.1991, s. 56. 
(4) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. 
(5) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16. 
(6) Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1. 
(7) Decyzja Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu 

zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko 
żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka 
(Dz.U. L 274 z 20.10.2005, s. 105). 

(8) 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). 

(9) Decyzja Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej 
grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (Dz.U. L 8 z 13.1.2007, 
s. 29). 

(10) Decyzja Komisji 2013/657/UE z dnia 12 listopada 2013 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce 
zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1, które należy stosować w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby w Szwajcarii, i uchylająca 
decyzję 2009/494/WE (Dz.U. L 305 z 15.11.2013, s. 19). 



(2) W decyzji 2005/734/WE ustanowiono środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przenie
sienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w 
niewoli oraz przewidziano system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka. 

(3)  W decyzji 2006/415/WE ustanowiono niektóre środki ochronne, które należy stosować w przypadku 
wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w danym państwie członkowskim, 
łącznie z określeniem obszarów A i B w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. 

(4)  Decyzja 2007/25/WE dotyczy niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy 
ptaków oraz przemieszczania do Unii ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom. 

(5)  W decyzji wykonawczej 2013/657/UE określono, że w przypadku wykrycia przypadków wysoce zjadliwej grypy 
ptaków podtypu H5N1 u dzikiego ptactwa lub ogniska tej choroby u drobiu w Szwajcarii unijne środki ochronne 
należy stosować jedynie do tych części tego państwa trzeciego, do których właściwe organy tego kraju stosują 
równoważne środki ochronne, jak określono w decyzji 2006/415/WE i w decyzji Komisji 2006/563/WE (1). 

(6)  Decyzje 2005/734/WE, 2006/415/WE i 2007/25/WE oraz decyzję wykonawczą 2013/657/UE stosuje się do 
dnia 31 grudnia 2015 r. 

(7)  Od końca 2014 r. zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w tym H5N1 wystąpiły w 
ośmiu państwach członkowskich i dotknęły drobiu i dzikiego ptactwa. Podczas gdy wysoce zjadliwa grypa 
ptaków jest stale obecna lub regularnie pojawia się w dużej części Azji i Afryki, Ameryka Północna doświadczyła 
epidemii o niespotykanym dotąd zasięgu. Badania epidemiologiczne zdecydowanie wskazują na to, że wirus ten 
jest wprowadzany do stad drobiu w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z dzikim ptactwem i 
bocznego rozprzestrzeniania się tej choroby między stadami drobiu. Ponadto, po kilku latach bez zakażeń, 
Afryka Zachodnia zmaga się obecnie z gwałtownym i masowym powrotem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

(8) Obecna sytuacja epidemiologiczna, charakteryzująca się większą liczbą ognisk i szerszym zasięgiem geogra
ficznym wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5, w szczególności H5N1, w stadach drobiu i u dzikiego 
ptactwa, stanowi stałe zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi w Unii. 

(9)  Należy nadal ograniczać ryzyko związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków, utrzymując środki bezpieczeństwa 
biologicznego, systemy wczesnego wykrywania i niektóre środki ochronne odnoszące się do przyszłych ognisk tej 
choroby w stadach drobiu w Unii. 

(10)  Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w państwach trzecich, równie ważne jest, aby utrzymać 
środki mające na celu uniknięcie możliwego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w wyniku 
przywozu produktów drobiowych i wprowadzania ptaków domowych do Unii. 

(11)  Okres stosowania decyzji 2005/734/WE, 2006/415/WE i 2007/25/WE oraz decyzji wykonawczej 2013/657/UE 
powinien w związku z tym zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 r. 

(12)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2005/734/WE, 2006/415/WE i 2007/25/WE oraz decyzję 
wykonawczą 2013/657/UE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 4 decyzji 2005/734/WE datę „31 grudnia 2015 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2017 r.”. 
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(1) Decyzja Komisji 2006/563/WE z dnia 11 sierpnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej 
grypy ptaków podtypu H5N1 wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie (Dz.U. L 222 z 15.8.2006, s. 11). 



Artykuł 2 

W art. 12 decyzji 2006/415/WE datę „31 grudnia 2015 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2017 r.”. 

Artykuł 3 

W art. 6 decyzji 2007/25/WE datę „31 grudnia 2015 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2017 r.”. 

Artykuł 4 

W art. 4 decyzji wykonawczej 2013/657/UE datę „31 grudnia 2015 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2017 r.”. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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