
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1323 

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego we 
Włoszech 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 220 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Między dniem 1 października 2017 r. a dniem 30 czerwca 2018 r. Włochy potwierdziły i zgłosiły 45 ognisk 
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5. Dotyczy to następujących gatunków: kaczki, indyki, perliczki oraz 
Gallus domesticus. 

(2)  Włochy niezwłocznie i skutecznie wprowadziły wszelkie niezbędne środki w zakresie stanu zdrowia zwierząt 
i środki weterynaryjne wymagane zgodnie z dyrektywą Rady 2005/94/WE (2). 

(3)  W szczególności Włochy wprowadziły środki kontroli, monitorowania i zapobiegania oraz ustanowiły obszary 
zapowietrzone i zagrożone („obszary objęte ograniczeniami”) zgodnie z decyzjami wykonawczymi Komisji (UE) 
2017/1845 (3), (UE) 2017/1930 (4), (UE) 2017/1969 (5), (UE) 2017/2000 (6), (UE) 2017/2175 (7), (UE) 
2017/2289 (8), (UE) 2017/2412 (9), (UE) 2018/342 (10), (UE) 2018/418 (11) i (UE) 2018/510 (12). 

(4)  Włochy poinformowały Komisję, że niezbędne środki w zakresie zdrowia i środki weterynaryjne zastosowane 
w celu powstrzymania i zwalczenia choroby miały negatywne skutki dla bardzo wielu podmiotów i że podmioty 
te poniosły straty w dochodach, które nie kwalifikują się do wkładu finansowego Unii na podstawie rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 (13). 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) 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). 
(3) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1845 z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 

2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach 
członkowskich (Dz.U. L 262 z 12.10.2017, s. 7). 

(4) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1930 z dnia 20 października 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 
2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach 
członkowskich (Dz.U. L 272 z 21.10.2017, s. 18). 

(5) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1969 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 
2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach 
członkowskich (Dz.U. L 279 z 28.10.2017, s. 56). 

(6) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2000 z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 
2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach 
członkowskich (Dz.U. L 289 z 8.11.2017, s. 9). 

(7) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2175 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 
2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach 
członkowskich (Dz.U. L 306 z 22.11.2017, s. 31). 

(8) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2289 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 
2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach 
członkowskich (Dz.U. L 328 z 12.12.2017, s. 126). 

(9) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2412 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 
2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach 
członkowskich (Dz.U. L 342 z 21.12.2017, s. 29). 

(10) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/342 z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 
w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz. 
U. L 65 z 8.3.2018, s. 43). 

(11) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/418 z dnia 16 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 
w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz. 
U. L 75 z 19.3.2018, s. 27). 

(12) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/510 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 
w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz. 
U. L 83 z 27.3.2018, s. 16). 

(13) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie 
zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi 
zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje 
Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1). 



(5)  W dniu 28 stycznia 2019 r. Komisja otrzymała od władz Włoch formalny wniosek o częściowe sfinansowanie 
niektórych środków nadzwyczajnych na podstawie art. 220 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
w odniesieniu do przypadków potwierdzonych między dniem 1 października 2017 r. a dniem 30 czerwca 
2018 r. W dniach 19 lutego 2019 r., 28 lutego 2019 r., 1 kwietnia 2019 r., 30 maja 2019 r. i 12 czerwca 
2019 r. władze włoskie wyjaśniły i udokumentowały swój wniosek. 

(6)  W wyniku zastosowania środków w zakresie zdrowia zwierząt i środków weterynaryjnych, o których mowa 
w motywie 3 przedłużono okresy likwidacji w gospodarstwach, zabroniono umieszczania ptactwa i ograniczono 
przemieszczanie w gospodarstwach utrzymujących wszelkiego rodzaju drób położonych na obszarach objętych 
ograniczeniami, ustanowionych w następstwie pojawienia się ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5. 
Dotyczy to następujących gatunków: kaczki, indyki, perliczki oraz Gallus domesticus. Doprowadziło to do strat 
w produkcji jaj wylęgowych, jaj spożywczych, żywych zwierząt i mięsa drobiowego w tych gospodarstwach. 
Należy zatem zrekompensować straty wynikłe na skutek zniszczenia i przetworzenia jaj, a także na skutek 
niewyprodukowania zwierząt, ich dłuższego chowu lub eliminacji. 

(7)  Zgodnie z art. 220 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Unia jest zobowiązana do zapewnienia 
częściowego finansowania nadzwyczajnych środków wspierania rynku odpowiadającego 50 % wydatków 
poniesionych przez Włochy. Komisja powinna ustalić maksymalne ilości kwalifikujące się do finansowania 
w odniesieniu do każdego nadzwyczajnego środka wspierania rynku po rozpatrzeniu wniosku odnoszącego się 
do przypadków potwierdzonych między dniem 1 października 2017 r. a dniem 30 czerwca 2018 r. przedło
żonego przez Włochy. 

(8)  Aby uniknąć ryzyka nadmiernej rekompensaty, kwota ryczałtowa częściowego finansowania powinna opierać się 
na badaniach technicznych i ekonomicznych lub dokumentach księgowych oraz powinna być ustalona na 
odpowiednim poziomie dla każdego zwierzęcia i produktu w zależności od kategorii. 

(9) W celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania poniesione straty nie mogą być stratami już zrekompenso
wanymi w ramach pomocy państwa lub ubezpieczenia, a częściowe finansowanie przez Unię na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinno być ograniczone do kwalifikujących się zwierząt i produktów, w odniesieniu 
do których nie otrzymano wkładu finansowego Unii na podstawie rozporządzenia (UE) nr 652/2014. 

(10) Zakres i czas obowiązywania nadzwyczajnych środków wspierania rynku przewidzianych w niniejszym rozporzą
dzeniu należy ograniczyć do tego, co jest absolutnie niezbędne do wsparcia rynku. W szczególności 
nadzwyczajne środki wspierania rynku powinny mieć zastosowanie wyłącznie do produkcji jaj i mięsa 
drobiowego w gospodarstwach położonych w obszarach objętych ograniczeniami i w okresie obowiązywania 
środków w zakresie zdrowia zwierząt i środków weterynaryjnych ustanowionych w przepisach Unii i Włoch 
w odniesieniu do 45 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, potwierdzonych między dniem 1 października 
2017 r. a dniem 30 czerwca 2018 r., oraz do odpowiednich obszarów objętych ograniczeniami. 

(11)  W celu zapewnienia elastyczności w przypadku różnicy między liczbą jaj lub zwierząt kwalifikujących się do 
rekompensaty a maksymalnymi wartościami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, które oparto na 
szacunkach, w granicach określonych limitów rekompensata może zostać dostosowana, o ile przestrzegana jest 
maksymalna kwota wydatków współfinansowanych przez Unię. 

(12)  W celu zapewnienia należytego zarządzania budżetem dla tych nadzwyczajnych środków wspierania rynku 
jedynie płatności dokonane przez Włochy na rzecz beneficjentów najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. 
powinny kwalifikować się do częściowego finansowania przez Unię. Nie stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (14). 

(13)  Aby zagwarantować kwalifikowalność i prawidłowość płatności, Włochy powinny przeprowadzić kontrole ex 
ante. 

(14)  Aby umożliwić Unii przeprowadzenie kontroli finansowej, Włochy powinny przekazać Komisji rozliczenie 
płatności. 

(15) W celu zapewnienia natychmiastowego wdrożenia przez Włochy środków określonych w niniejszym rozporzą
dzeniu powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

(16)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych, 
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(14) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 
rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Unia zapewnia częściowe finansowanie odpowiadające 50 % wydatków poniesionych przez Włochy w celu wsparcia 
rynku jaj wylęgowych, jaj spożywczych i mięsa drobiowego poważnie dotkniętego wystąpieniem 45 ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków podtypu H5, które zostały wykryte i zgłoszone przez Włochy między dniem 1 października 
2017 r. a dniem 30 czerwca 2018 r. 

Artykuł 2 

Wydatki poniesione przez Włochy kwalifikują się do częściowego finansowania przez Unię jedynie: 

a)  w okresie stosowania środków w zakresie zdrowia zwierząt i środków weterynaryjnych, o których mowa 
w przepisach Unii i Włoch wymienionych w załączniku, oraz w okresie ustanowionym w art. 1; oraz 

b)  w odniesieniu do tych gospodarstw drobiarskich, w których zastosowano środki w zakresie stanu zdrowia zwierząt 
i środki weterynaryjne, i które znajdują się na obszarach, o których mowa w przepisach Unii i Włoch wymienionych 
w załączniku („obszarach objętych ograniczeniami”); oraz 

c) jeśli zostały wypłacone beneficjentowi przez Włochy najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. Art. 5 ust. 2 rozporzą
dzenia delegowanego (UE) nr 907/2014 nie ma zastosowania; oraz 

d)  jeżeli za okres, o którym mowa w lit. a), na zwierzę lub produkt nie przyznano żadnej rekompensaty z tytułu 
pomocy państwa ani ubezpieczenia i w odniesieniu do którego nie otrzymano wkładu finansowego Unii na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 652/2014. 

Artykuł 3 

1. Maksymalna kwota częściowego finansowania przez Unię wynosi 32 147 498 EUR, w następującym rozbiciu: 

a)  za straty w produkcji mięsa drobiowego na obszarach objętych ograniczeniami stosuje się następujące stawki 
ryczałtowe: 

(i)  0,1050 EUR za zniszczone jajo wylęgowe objęte kodem CN 0407 11 00 do maksymalnie 406 355 jaj, 

(ii)  0,07 EUR za jajo wylęgowe objęte kodem CN 0407 11 00 przetworzone na produkty jajeczne do maksymalnie 
18 211 121 jaj, 

(iii)  0,0167 EUR za jajo objęte kodem CN 0407 11 00 przetworzone na produkty jajeczne do maksymalnie 
28 730 220 jaj, 

(iv)  0,064 EUR za tydzień za kurczę rzeźne objęte kodem CN 0105 94 00 do maksymalnie 50 390 617 zwierząt, 

(v)  0,13 EUR za tydzień za kurę nioskę z chowu klatkowego objętą kodem CN 0105 94 00 do maksymalnie 
391 246 zwierząt, 

(vi)  0,17 EUR za tydzień za kurę nioskę z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 94 00 do maksymalnie 
1 933 867 zwierząt, 

(vii)  0,045 EUR za tydzień za młodą kurę z chowu klatkowego objętą kodem CN 0105 94 00 do maksymalnie 
185 900 zwierząt, 

(viii)  0,055 EUR za tydzień za młodą kurę z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 94 00 do maksymalnie 
265 136 zwierząt, 

(ix)  0,194 EUR za tydzień za kaczkę rzeźną objętą kodem CN 0105 99 10 do maksymalnie 140 000 zwierząt, 

(x)  0,13 EUR za tydzień za samicę indyka rzeźnego objętą kodem CN 0105 99 30 do maksymalnie 3 263 749 
zwierząt, 

(xi)  0,215 EUR za tydzień za samca indyka rzeźnego objętego kodem CN 0105 99 30 do maksymalnie 6 140 730 
zwierząt, 

(xii)  0,1475 EUR za tydzień za perliczkę objętą kodem CN 0105 99 50 do maksymalnie 392 869 zwierząt, 
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b) za straty związane z dostosowaniem okresu chowu w związku z zakazem transferu w obszarach objętych ograni
czeniami stosuje się następujące stawki ryczałtowe za zwierzę: 

(i)  0,115 EUR za tydzień za standardową młodą kurę objętą kodem CN 0105 94 00 do maksymalnie 323 784 
zwierząt, 

(ii)  0,12 EUR za tydzień za standardowe kurczę rzeźne objęte kodem CN 0105 94 00 do maksymalnie 5 600 
zwierząt, 

(iii)  3,06 EUR za tydzień za ponadwymiarowego kapłona objętego kodem CN 0105 94 00 do maksymalnie 2 000 
zwierząt, 

(iv)  1,0534 EUR za indyka objętego kodem CN 0105 99 30 do maksymalnie 11 021 zwierząt, 

(v)  0,5627 EUR za tydzień za ponadwymiarowego młodego indyka objętego kodem CN 0105 99 30 do 
maksymalnie 12 662 zwierząt, 

c)  za eliminację drobiu na obszarach objętych ograniczeniami stosuje się następujące stawki ryczałtowe za zwierzę: 

(i)  0,19 EUR za kurczę objęte kodem CN 0105 11 19 do maksymalnie 40 908 zwierząt, 

(ii)  0,2015 EUR za wiejskie kurczę objęte kodem CN 0105 11 19 do maksymalnie 1 455 308 zwierząt, 

(iii)  0,565 EUR za samicę indyka objętą kodem CN 0105 12 00 do maksymalnie 847 257 zwierząt, 

(iv)  1,03 EUR za samca indyka objętego kodem CN 0105 12 00 do maksymalnie 586 923 zwierząt, 

d)  za straty w produkcji zwierząt hodowlanych na obszarach objętych ograniczeniami stosuje się następujące stawki 
ryczałtowe za zwierzę: 

(i)  0,135 EUR za tydzień za kurczę rzeźne objęte kodem CN 0105 94 00 do maksymalnie 1 621 820 zwierząt, 

(ii)  1,185 EUR za tydzień za indyka objętego kodem CN 0105 99 30 do maksymalnie 128 689 zwierząt. 

2. W przypadku gdy liczba jaj lub zwierząt kwalifikujących się do rekompensaty przekracza maksymalną liczbę jaj 
lub zwierząt określoną w poszczególnych pozycjach ust. 1, wydatki kwalifikujące się do częściowego finansowania przez 
Unię mogą zostać dostosowane dla poszczególnych pozycji, pod warunkiem że łączna kwota dostosowań wyniesie 
mniej niż 10 % maksymalnej kwoty wydatków częściowo finansowanych przez Unię, o których mowa w ust. 1. 

Artykuł 4 

Włochy przeprowadzą kontrole administracyjne i fizyczne zgodnie z art. 58 i 59 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (15). 

W szczególności Włochy sprawdzają: 

a)  kwalifikowalność wnioskodawcy składającego wniosek o przyznanie wsparcia; 

b)  w odniesieniu do każdego kwalifikującego się wnioskodawcy: kwalifikowalność, ilość i wartość faktycznie 
poniesionych strat w produkcji; 

c) czy żaden z kwalifikujących się wnioskodawców nie otrzymał finansowania z innych źródeł w celu zrekompen
sowania strat, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia. 

W odniesieniu do kwalifikujących się wnioskodawców, w przypadku których kontrole administracyjne są zakończone, 
pomoc może zostać wypłacona, nie czekając na przeprowadzenie wszystkich kontroli, zwłaszcza tych dotyczących 
wnioskodawców wybranych do kontroli na miejscu. 

W przypadkach, w których kwalifikowalność wnioskodawcy nie została potwierdzona, pomoc zostaje odzyskana 
i stosuje się sankcje. 
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(15) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej 
polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549). 



Artykuł 5 

Włochy przekazują Komisji rozliczenie płatności. 

Artykuł 6 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 sierpnia 2019 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Obszary objęte ograniczeniami i okresy, o których mowa w art. 2 

Części Włoch i okresy ustanowione na podstawie dyrektywy 2005/94/WE i określone w następujących aktach 
prawnych: 

—  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1845 z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji 
wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 262 z 12.10.2017, s. 7), 

—  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1930 z dnia 20 października 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji 
wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 272 z 21.10.2017, s. 18), 

—  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1969 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji 
wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 279 z 28.10.2017, s. 56), 

—  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2000 z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji 
wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 289 z 8.11.2017, s. 9), 

—  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2175 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji 
wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 306 z 22.11.2017, s. 31), 

—  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2289 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji 
wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 328 z 12.12.2017, s. 126), 

—  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2412 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji 
wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 342 z 21.12.2017, s. 29), 

—  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/342 z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 
(UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków 
w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 65 z 8.3.2018, s. 43), 

—  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/418 z dnia 16 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji 
wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 75 z 19.3.2018, s. 27), 

—  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/510 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji 
wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 83 z 27.3.2018, s. 16), 

—  rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia o stwierdzeniu infekcji, potwierdzające wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej 
grypy ptaków między dniem 1 października 2017 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.  
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