
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1395 

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych 
w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich 

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6253) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenoś
nych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwie
rząt”) (1), w szczególności jego art. 259 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków wywierającą poważny wpływ na rentowność 
gospodarstw drobiarskich, co z kolei wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trze
cich. Wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków mogą zakażać ptaki migrujące i być przez nie następnie przenoszone 
na duże odległości podczas ich jesiennych i wiosennych migracji. Dlatego występowanie wirusów wysoce zjadliwej 
grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza stałe ryzyko bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów 
do gospodarstw, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. W przypadku wystąpienia ogniska wysoce 
zjadliwej grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w któ
rych utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli.

(2) W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszą
cym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz ramy prawne dotyczące zwalczania takich chorób. 
Wysoce zjadliwa grypa ptaków wchodzi w zakres definicji choroby umieszczonej w wykazie w tym rozporządzeniu 
i podlega ustanowionym w nim przepisom dotyczącym zapobiegania chorobom i ich zwalczania. Ponadto rozpo
rządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do prze
pisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie i ich zwalczania, w tym środków 
zwalczania chorób HPAI.

(3) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/641 (3) przyjęto w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanowiono 
w niej środki zwalczania chorób w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(4) W szczególności w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone usta
nowione przez państwa członkowskie w następstwie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie 
z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako 
obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(5) Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 został ostatnio zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 
2021/1307 (4) w celu przedłużenia obowiązywania ograniczeń mających zastosowanie na obszarach zapowietrzo
nych i zagrożonych ustanowionych przez właściwy organ Francji w związku z ogniskiem choroby w departamencie 
Pyrénées-Atlantiques.

(6) Od dnia przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2021/1307 Polska powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska 
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymuje się drób lub ptaki żyjące 
w niewoli, w województwie mazowieckim tego państwa członkowskiego.

(1) Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej

skiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie 
oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).

(3) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/641 z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk 
wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 134 z 20.4.2021, s. 166).

(4) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1307 z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 
2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach 
członkowskich (Dz.U. L 285 z 9.8.2021, s. 1).
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(7) To nowe ognisko choroby w Polsce występuje poza obszarami obecnie wymienionymi w załączniku do decyzji 
wykonawczej (UE) 2021/641, a właściwy organ tego państwa członkowskiego wprowadził niezbędne środki zwal
czania chorób wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, w tym ustanowiły obszary 
zapowietrzone i zagrożone wokół tego ogniska.

(8) Komisja zbadała środki zwalczania chorób wprowadzone przez Polskę we współpracy z tym państwem członkow
skim i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wyznaczone przez właściwy organ Polski 
znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstwa, w którym potwierdzono niedawne wystąpienie ogniska 
wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(9) Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa 
trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy 
z Polską, nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez to państwo członkowskie zgod
nie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687.

(10) Należy zatem wymienić obszary zapowietrzone i zagrożone w Polsce w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 
2021/641.

(11) W związku z powyższym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641, aby zaktualizować 
podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie 
ustanowionych przez Polskę zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz czasu trwania ograni
czeń mających na nich zastosowanie.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/641.

(13) Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się wysoce 
zjadliwej grypy ptaków ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w załączniku do decyzji wykona
wczej (UE) 2021/641 stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej 
decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK

Część A

Obszary zapowietrzone, o których mowa w art. 1 i 2:

Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają 
zastosowanie zgodnie z art. 39 

rozporządzenia delegowanego (UE)  
2020/687

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME 26.8.2021

Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają 
zastosowanie zgodnie z art. 39 

rozporządzenia delegowanego (UE)  
2020/687

Województwo mazowieckie, powiat żuromiński

— następujące miejscowości w gminie Bieżuń:
Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo;

— następujące miejscowości w gminie Żuromin:
Chamsk, Młudzyn.

3.9.2021

Część B

Obszary zagrożone, o których mowa w art. 1 i 3:

Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają 
zastosowanie zgodnie z art. 55 

rozporządzenia delegowanego (UE)  
2020/687

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

CAUNEILLE; HASTINGUES; OEYREGAVE; ORTHEVIELLE; PEYREHORADE; 
SORDE-L’ABBAYE

4.9.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME Od 27.8.2021 do 4.9.2021

ARANCOU; ARRAUTE-CHARRITTE; AUTERRIVE; BARDOS; BERGOUEY- 
VIELLENAVE; CARRESSE-CASSABER; ESCOS; GUICHE; LABASTIDE- 
VILLEFRANCHE; LABETS-BISCAY; LEREN; MASPARRAUTE; OREGUE; SAINT- 
DOS; SAINT-PE-DE-LEREN; SAMES

4.9.2021
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Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają 
zastosowanie zgodnie z art. 55 

rozporządzenia delegowanego (UE)  
2020/687

Województwo mazowieckie, powiat żuromiński

— następujące miejscowości w gminie Bieżuń:
Kocewo, Myślin, Dąbrówki, Mak, Władysławowo, Stanisławowo, Pozga, Bie
lawy Gołuskie, Gołuszyn, Dźwierzno, Kobyla Łąka, Sławęcin, Zgliczyn Pobo
dzy, Stawiszyn-Łaziska, Wilewo, Stawiszyn-Zwalewo, Wieluń-Zalesie, Pełki, 
Małocin, Trzaski;

— miasto Bieżuń;

— następujące miejscowości w gminie Żuromin:
Siemcichy, Chromakowo, Przeradz Mały, Przeradz Nowy, Przeradz
Wielki, Swojęcin, Mojnowo, Obręb, Parlin, Lutocin, Seroki, Zimolza, Elżbiecin, 
Felcyn, Jonne;

— następujące miejscowości w gminie Siemiątkowo:

Sokołowy Kąt, Siciarz;

— następujące miejscowości w gminie Żuromin:
Będzymin, Rzężawy, Kruszewo, Brudnice, Poniatowo, Wiadrowo, Dąbrowa, 
Cierpigórz, Franciszkowo, Olszewo, Kosewo, Dębsk, Kliczewo Małe, Kliczewo 
Duże, Wólka Kliczewska, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Sadowo;

— miasto Żuromin.

12.9.2021

— następujące miejscowości w gminie Bieżuń:
Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo;

— następujące miejscowości w gminie Żuromin:
Chamsk, Młudzyn.

Od 4.9.2021 do 12.9.2021

Województwo mazowieckie, powiat mławski

— następujące miejscowości w gminie Radzanów:
Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Witowy;

— następujące miejscowości w gminie Szreńsk:
Ługi, Słowikowo.

12.9.2021

”
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