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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/10
z dnia 7 stycznia 2020 r.
dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej
grypy ptaków podtypu H5N8 w Polsce
(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 75)
(Jedynie tekst w języku polskim 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. 3,
uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających
zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia
rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (3) ustanowiono przepisy dotyczące zapobiega
nia chorobom zwierząt przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz zwalczania tych chorób, w tym przepisy prze
widujące wprowadzenie środków nadzwyczajnych w przypadku wystąpienia niektórych chorób umieszczonych
w wykazie, w tym wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzenie (UE) 2016/429 stosuje się od dnia 21 kwietnia
2021 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (4) uchylono dyrektywy 89/662/EWG
i 90/425/EWG ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r. Art. 164 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi jednak, że
art. 9 dyrektywy 89/662/EWG i art. 10 dyrektywy 90/425/EWG mają nadal zastosowanie do spraw regulowanych
rozporządzeniem (UE) 2016/429 do dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2016/429.

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt
oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych
czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE)
2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/
WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE
i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).
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(2)

Grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków, w tym drobiu. Zakażenie drobiu wirusem grypy ptaków
powoduje rozwój jednej z dwóch postaci tej choroby, o różnej zjadliwości. Postać o niskiej zjadliwości wywołuje
zwykle jedynie łagodne objawy, natomiast postać o wysokiej zjadliwości jest przyczyną bardzo wysokiej śmiertel
ności u większości gatunków drobiu. Choroba ta może mieć bardzo poważny wpływ na rentowność hodowli dro
biu, co wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich.

(3)

Grypa ptaków jest najczęściej spotykana u ptactwa, jednak w niektórych warunkach zakażenie może także wystąpić
u ludzi, chociaż ryzyko takiego zakażenia jest zwykle bardzo niskie.

(4)

W przypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na
inne gospodarstwa, w których utrzymuje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli. W rezultacie, w wyniku handlu
żywym ptactwem lub uzyskanymi z niego produktami, może on rozprzestrzenić się z jednego państwa członkow
skiego na inne państwa członkowskie lub na państwa trzecie.

(5)

W dyrektywie Rady 2005/94/WE (5) określono niektóre środki zapobiegawcze odnoszące się do nadzorowania
i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz minimalne środki zwalczania do stosowania w przypadku wystąpienia
ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. We wspomnianej dyrektywie przewiduje się
ustanowienie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadli
wej grypy ptaków. Ten podział na obszary służy w szczególności zachowaniu statusu zdrowotnego ptaków na
pozostałym terytorium danego państwa członkowskiego poprzez uniemożliwianie wprowadzenia czynnika choro
botwórczego i zapewnianie wczesnego wykrywania choroby.

(6)

Polska powiadomiła Komisję o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w kilku położo
nych na terytorium tego państwa gospodarstwach, w których utrzymuje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli,
oraz niezwłocznie wprowadziła stosowne środki wymagane na podstawie dyrektywy 2005/94/WE, w tym ustano
wiła obszary zapowietrzone i zagrożone.

(7)

Komisja we współpracy z Polską zbadała te środki i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych
wyznaczone przez właściwy organ w tym państwie członkowskim znajdują się w wystarczającej odległości od gos
podarstw, w których potwierdzono wystąpienie ognisk choroby.

(8)

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
obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w Polsce w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków.

(9)

Zgodnie z powyższym, w oczekiwaniu na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,
w załączniku do niniejszej decyzji należy określić obszary zapowietrzone i zagrożone w Polsce, na których zastoso
wanie mają środki zwalczania w zakresie zdrowia zwierząt ustanowione w dyrektywie 2005/94/WE, a także ustalić
czas trwania przedmiotowego podziału na obszary.

(10)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz dokona przeglądu niniejszej decyzji na swoim następnym posie
dzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Polska zapewnia, aby obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
obejmowały co najmniej obszary wymienione w częściach A i B załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2020 r.
(5) 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).
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Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczpospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 stycznia 2020 r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
CZĘŚĆ A

Obszar zapowietrzony, o którym mowa w art. 1:

Kod ISO kraju

Państwo
członkowskie

PL

Polska

Kod (jeżeli jest
dostępny)

Nazwa

Data, do której środki mają
zastosowanie zgodnie
z art. 29 dyrektywy
2005/94/WE

Obszar obejmujący:
W województwie lubelskim, w powiecie lubartow
skim:
W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uści
mów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie,
Maśluchy, Orzechów Kolonia
W województwie lubelskim, w powiecie krasnostaw
skim:
1. W gminie Izbica miejscowości: Wólka Or
łowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów
Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część
miejscowości Izbica położona na północ od
ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej,
północno-wschodnia część miejscowości
Tarnogóra położona na wschód od rzeki
Wieprz, część miejscowości Romanów po
łożona na wschód od drogi 2141L;
2. W gminie Krasnystaw miejscowości: Laty
czów, Małochwiej Mały;
3. W gminie Żółkiewka miejscowości: Boró
wek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olcho
wiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn,
Wola Żółkiewska;
4. W gminie Gorzków miejscowości: Czysta
Dębina, Borów.
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrow
skim:
Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice
odgraniczone: od północy od przejazdu kole
jowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wiel
kopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku za
chodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce
Wielkie. W kierunku południowym mijając od
wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości
Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i cie
kiem wodnym przez las i niezamieszkałą część
ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wiel
kie. Następnie na wschód ulicą długą w miejsco
wości Topola Wielka do miejscowości Janków
Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżo
wania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż
ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim
do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wiel
kopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do
ulicy Siewnej, następnie na północny zachód
ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielko
polski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej
i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego
na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów
Wielkopolski.

22.1.2020

27.1.2020

27.1.2020
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CZĘŚĆ B

Obszar zagrożony, o którym mowa w art. 1:

Kod ISO kraju

Państwo
członkowskie

PL

Polska

Kod (jeżeli jest
dostępny)

Nazwa

Data, do której środki mają
zastosowanie zgodnie
z art. 31 dyrektywy
2005/94/WE

Obszar obejmujący:

W województwie lubelskim, w powiatach: lubartow
skim, łęczyńskim, parczewskim:
1. W powiecie lubartowskim w gminie Uści
mów miejscowości: Krasne, Nowa Jedlanka,
Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlan
ka;
2. W powiecie lubartowskim w gminie
Ostrów Lubelski miejscowości: Ostrów Lu
belski, Bójki, Jamy, Kolechowice, Kolecho
wice Folwark; Kolechowice Kolonia, Rozko
paczew, Rudka Kijańska;
3. W powiecie łęczyńskim w gminie Ludwin
miejscowości: Dratów Kolonia, Jagodno,
Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie
Drugie;
4. W powiecie parczewskim w gminie Sosno
wica miejscowości: Stary Orzechów, Nowy
Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Gór
ki, Sosnowica, Libiszów;
5. W powiecie parczewskim w gminie Dębo
wa Kłoda miejscowość: Białka.
W województwie lubelskim, w powiatach: krasnos
tawskim, zamojskim:
1. W powiecie krasnostawskim miasto Kras
nystaw;
2. W powiecie krasnostawskim w gminie
Gorzków miejscowości: Piaski Szlacheckie,
Widniówka;
3. W powiecie krasnostawskim gmina Izbica
(bez obszaru zapowietrzonego);
4. W powiecie krasnostawskim w gminie
Krasnystaw miejscowości: Białka, Łany, Ma
łochwiej Duży, Niemienice, Niemienice Ko
lonia, Siennica Nadolna, Tuligłowy, Rońsko,
Widniówka, Zastawie Kolonia, Zażółkiew;
5. W powiecie krasnostawskim w gminie
Kraśniczyn miejscowości: Anielpol, Brzezi
ny, Czajki, Franciszków, Majdan Surhowski,
Łukaszówka, Surhów, Surhów Kolonia;
6. W powiecie krasnostawskim w gminie
Siennica Różana miejscowości: Rudka,
Siennica Królewska Duża;
7. W powiecie zamojskim w gminie Skierbie
szów miejscowości: Kalinówka, Kolonia
Wiszenki, Wiszenki, Zabytów;
8. W powiecie zamojskim w gminie Stary Za
mość miejscowości: Krasne, Majdan Sita
necki, Podkrasne, Podstary Zamość, Stary
Zamość, Wierzba Druga.

31.1.2020

5.2.2020
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Kod ISO kraju

Państwo
członkowskie

Kod (jeżeli jest
dostępny)
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Nazwa

Data, do której środki mają
zastosowanie zgodnie
z art. 31 dyrektywy
2005/94/WE

W województwie lubelskim, w powiatach: krasnos
tawskim, lubelskim, świdnickim:
1. W powiecie krasnostawskim w gminie Żół
kiewka miejscowości: Dąbie, Dąbie Kolo
nia, Tokarówka, Celin, Siniec, Adamówka,
Makowiska Małe, Żółkiewka, Rożki, Rożki
Kolonia, Huta, Żółkiew Wieś, Żółkiew Ko
lonia, Zaburze, Zaburze Kolonia, Markiewi
czów, Gany, Koszarsko, Chruściechów, Maj
dan
Wierzchowiński,
Wierzchowin,
Chłaniów, Chłaniów Kolonia, Średnia Wieś,
Władysławin;
2. W powiecie krasnostawskim w gminie Rud
nik: Majdan Borowski Pierwszy, Majdan Bo
rowski Drugi, Suszeń, Joanin, Potasznia,
Majdan Średni, Majdan Kobylański, Majdan
Łuczycki, Majdan Borowski, Suche Lipie,
Rudnik, Równianki, Wierzbica, Wierzbica
Kolonia, Międzylas, Mościska Kolonia, Moś
ciska, Płonka, Maszów, Romanówek, Bzo
wiec, Kaszuby;
3. W powiecie krasnostawskim w gminie
Gorzków miejscowości: Antoniówka, Bo
gusław, Orchowiec, Kolonia Orchowiec,
Bobrowe, Felicjan, Baranica, Wielkopole,
Zamostek, Gorzków, Gorzków Wieś, Gorz
ków Osada, Piaski Szlacheckie, Chorupnik,
Chorupnik Kolonia, Borsuk, Józefów, Czys
ta Debina Kolonia, Borów Kolonia, Góry,
Olesin, Wielobycz, Wiśniów;
4. W powiecie krasnostawskim w gminie Izbi
ca miejscowości: Bobliwo, Wirkowice Dru
gie;
5. W powiecie lubelskim w gminie Krzczo
nów miejscowości: Sobieska Wola Pierw
sza, Sobieska Wola Druga;
6. W powiecie lubelskim w gminie Wysokie
miejscowość: Antoniówka;
7. W powiecie świdnickim w gminie Rybcze
wice miejscowości: Bazar, Częstoborowice,
Izdebno, Izdebno Kolonia, Pilaszkowice
Pierwsze, Pilaszkowice Drugie, Zygmun
tów.

5.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrow
skim:
Pozostała część gminy Przygodzice bez obsza
ru zapowietrzonego, pozostała część gminy
Ostrów Wielkopolski bez obszaru zapowie
trzonego, gmina Raszków, gmina Odolanów.

5.2.2020

