
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/662 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. grypy ptaków 
i rzekomego pomoru drobiu oraz w sprawie zmiany załącznika VII do dyrektywy Rady 

2005/94/WE 

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2459) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania 
rzekomego pomoru drobiu (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, 

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 (2), w szczególności jej art. 63 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dyrektywie 92/66/EWG (*) ustanowiono minimalne środki zwalczania, jakie należy stosować w razie 
wystąpienia ogniska rzekomego pomoru drobiu u drobiu, gołębi pocztowych oraz innych ptaków trzymanych 
w niewoli. W art. 15 tej dyrektywy przewidziano wyznaczenie laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej 
ds. rzekomego pomoru drobiu spełniającego funkcje i zadania ustanowione w tymże artykule. 

(2)  W dyrektywie 2005/94/WE określono niektóre środki zapobiegawcze odnoszące się do nadzorowania 
i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz minimalne środki zwalczania, jakie należy stosować w razie 
wystąpienia ogniska grypy ptaków u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. Art. 51 ust. 1 tej dyrektywy 
stanowi, że laboratorium wymienione w pkt 1 załącznika VII do tej dyrektywy jest laboratorium referencyjnym 
Unii Europejskiej ds. grypy ptaków oraz spełnia funkcje i zadania wymienione w pkt 2 załącznika VII do tej 
dyrektywy. 

(3)  W wyniku notyfikacji dokonanej przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej 
laboratoria referencyjne Unii Europejskiej ds. grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu, obecnie wyznaczone 
zgodnie z dyrektywami 92/66/EWG i 2005/94/WE, będą musiały zaprzestać pełnienia swoich funkcji i zadań 
jako laboratoria referencyjne Unii Europejskiej w odniesieniu do wspomnianych dwóch chorób. 

(4)  Ponieważ w przypadku grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu objawy chorób, techniki diagnostyczne oraz 
wymagana wiedza fachowa i sprzęt są bardzo podobne, należy wyznaczyć jedno laboratorium referencyjne Unii 
Europejskiej dla obu tych chorób. 

(5)  Aby uniknąć zakłóceń w działaniu laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. grypy ptaków i rzekomego 
pomoru drobiu oraz aby zapewnić nowo wyznaczonemu laboratorium odpowiednią ilość czasu na osiągnięcie 
pełnej zdolności operacyjnej w zakresie jego nowych funkcji i zadań, środki przewidziane w niniejszej decyzji 
powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r. 

(6)  Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, przeprowadziła procedurę selekcji i wyznaczenia 
laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu, biorąc pod uwagę 
kryteria kompetencji technicznych i naukowych laboratoriów oraz wiedzy fachowej ich pracowników. 

(7)  W związku z zakończeniem procedury selekcji należy wyznaczyć wybrane laboratorium, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (IZSVe) w Legnaro we Włoszech, jako laboratorium referencyjne Unii Europejskiej 
ds. grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu na czas nieokreślony, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. 

(8)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji wykonawczej są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 
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(1) Dz.U. L 260 z 5.9.1992, s. 1. 
(2) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16. 
(*) Dyrektywa Rady 92/66/EWG jest obecnie w trakcie dostosowania do TFUE i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/625 (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1) w sprawie kontroli urzędowych. 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym wyznacza się Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) w Legnaro we Włoszech jako 
laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu. 

Artykuł 2 

W załączniku VII do dyrektywy 2005/94/WE pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej ds. grypy ptaków jest: 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) w Legnaro we Włoszech.”. 

Artykuł 3 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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