
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2010 

z dnia 16 listopada 2016 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/1968 dotyczącej niektórych środków 
ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na Węgrzech 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7506) 

(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)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1968 (3) została przyjęta w następstwie wystąpienia ogniska wysoce 
zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie na Węgrzech oraz ustanowienia obszarów zapowie
trzonych i zagrożonych przez właściwy organ tego państwa członkowskiego zgodnie z dyrektywą Rady 
2005/94/WE (4). W decyzji wykonawczej (UE) 2016/1968 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. 

(2)  Od momentu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2016/1968 Węgry powiadomiły Komisję o kolejnych 
ogniskach grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących drób poza obszarami wymienionymi 
w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/1968. 

(3)  W związku z wystąpieniem tych kolejnych ognisk Węgry przyjęły środki kontroli wymagane na podstawie 
dyrektywy 2005/94/WE, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych ognisk. 

(4) Komisja zbadała środki kontroli wprowadzone przez Węgry i uznała, że granice nowych obszarów zapowie
trzonych i zagrożonych, które właściwy organ wspomnianego państwa członkowskiego ustanowił zgodnie 
z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE, znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których 
potwierdzono nowe ogniska HPAI. 

(5)  W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia 
przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie 
Unii ustanowionych na Węgrzech nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych. 

(6)  W związku z tym załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/1968 należy zmienić w celu uwzględnienia 
nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/1968. 

(8)  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) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1968 z dnia 9 listopada 2016 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do 

wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na Węgrzech (Dz.U. L 303 z 10.11.2016, s. 23). 
(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). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/1968 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Węgier. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

CZĘŚĆ A 

Obszar zapowietrzony, o którym mowa w art. 1: 

Kod ISO kraju Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data zakończenia 
stosowania środków 

zgodnie z art. 29 
dyrektywy 

2005/94/WE 

HU Węgry [Kod po
cztowy/kod 

ADNS] 

Obszar obejmujący:     

Części powiatu Orosháza w komitacie Békés oraz części powiatu 
Makó w komitacie Csongrád znajdujące się w promieniu 3 km 
od punktu o współrzędnych GPS N46.39057; E20.74251; oraz 
całe obszary zabudowane gmin Tótkomlós i Nagyér 

27.11.2016    

Części powiatu Kiskunmajsa w komitacie Bács-Kiskun znajdujące 
się w promieniu 3 km od punktu o współrzędnych GPS 
N46.469039; E19.801094 

2.12.2016    

Części powiatów Kiskunfélegyháza, Kecskemét i Kiskunmajsa 
w komitacie Bács-Kiskun znajdujące się w promieniu 3 km od 
punktu o współrzędnych GPS N46.682422; E19.638406; oraz 
całe obszary zabudowane gmin Bugac (bez Bugac-Alsómonos
tor) oraz Móricgát-Erdőszéplak 

3.12.2016    

Części powiatu Kiskunhalas w komitacie Bács-Kiskun znajdujące 
się w promieniu 3 km od punktu o współrzędnych GPS 
N46.268418; E19.573609 

5.12.2016    

Części powiatu Kiskunhalas w komitacie Bács-Kiskun znajdujące 
się w promieniu 3 km od punktu o współrzędnych GPS 
N46.229847; E19.619350; oraz cały obszar zabudowany gminy 
Kelebia-Újfalu 

5.12.2016  

CZĘŚĆ B 

Obszar zagrożony, o którym mowa w art. 1: 

Kod ISO kraju Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data zakończenia 
stosowania środków 

zgodnie z art. 31 
dyrektywy 

2005/94/WE 

HU Węgry [Kod po
cztowy/kod 

ADNS] 

Obszar obejmujący:     

Obszar części powiatów Orosháza i Mezőkovácsháza w komita
cie Békés oraz obszar części powiatu Makó w komitacie Cson
grád znajdujący się poza obszarem zapowietrzonym oraz w pro
mieniu 10 km od punktu o współrzędnych GPS N46.39057; 
E20.74251; oraz całe obszary zabudowane gmin Békéssámson, 
Kaszaper, Végegyháza i Mezőhegyes 

6.12.2016 
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Kod ISO kraju Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data zakończenia 
stosowania środków 

zgodnie z art. 31 
dyrektywy 

2005/94/WE    

Części powiatu Orosháza w komitacie Békés oraz części powiatu 
Makó w komitacie Csongrád znajdujące się w promieniu 3 km 
od punktu o współrzędnych GPS N46.39057; E20.74251; oraz 
całe obszary zabudowane gmin Tótkomlós i Nagyér 

28.11.2016– 
6.12.2016    

Obszar części powiatów Kiskunmajsa i Kiskunhalas w komitacie 
Bács-Kiskun oraz obszar części powiatów Kistelek i Mórahalom 
w komitacie Csongrád znajdujący się poza obszarem zapowie
trzonym oraz w promieniu 10 km od punktu o współrzędnych 
GPS N46.469039; E19.801094 

11.12.2016    

Części powiatu Kiskunmajsa w komitacie Bács-Kiskun znajdujące 
się w promieniu 3 km od punktu o współrzędnych GPS 
N46.469039; E19.801094 

3.12.2016– 
11.12.2016    

Obszar części powiatów Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskőrös 
i Kiskunmajsa w komitacie Bács-Kiskun znajdujący się poza ob
szarem zapowietrzonym oraz w promieniu 10 km od punktu 
o współrzędnych GPS N46.682422; E19.638406 

12.12.2016    

Części powiatów Kiskunfélegyháza, Kecskemét i Kiskunmajsa 
w komitacie Bács-Kiskun znajdujące się w promieniu 3 km od 
punktu o współrzędnych GPS N46.682422; E19.638406 oraz 
całe obszary zabudowane gmin Bugac (bez Bugac-Alsómonos
tor) oraz Móricgát-Erdőszéplak 

4.12.2016– 
12.12.2016    

Obszar części powiatów Kiskunhalas i Jánoshalma w komitacie 
Bács-Kiskun oraz obszar części powiatu Mórahalom w komitacie 
Csongrád znajdujący się poza obszarem zapowietrzonym oraz 
w promieniu 10 km od punktu o współrzędnych GPS 
N46.268418; E19.573609; oraz cały obszar zabudowany gminy 
Balotaszállás 

14.12.2016    

Części powiatu Kiskunhalas w komitacie Bács-Kiskun znajdujące 
się w promieniu 3 km od punktu o współrzędnych GPS 
N46.268418; E19.573609 

6.12.2016– 
14.12.2016    

Obszar części powiatów Kiskunhalas i Jánoshalma w komitacie 
Bács-Kiskun oraz obszar części powiatu Mórahalom w komitacie 
Csongrád znajdujący się poza obszarem zapowietrzonym oraz 
w promieniu 10 km od punktu o współrzędnych GPS 
N46.229847; E19.619350 

14.12.2016    

Części powiatu Kiskunhalas w komitacie Bács-Kiskun znajdujące 
się w promieniu 3 km od punktu o współrzędnych GPS 
N46.229847; E19.619350; oraz cały obszar zabudowany gminy 
Kelebia-Újfalu 

6.12.2016– 
14.12.2016”   
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