
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/2225 

ze dne 30. listopadu 2015, 

kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí 
2013/657/EU, pokud jde o jejich dobu použitelnosti 

(oznámeno pod číslem C(2015) 8335) 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř 
Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice, 

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách 
v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na 
čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice, 

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních 
kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS 
a 90/675/EHS (3), a zejména na čl. 18 odst. 1 a 7 uvedené směrnice, 

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární 
kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (4), a zejména na čl. 22 odst. 1 a 6 uvedené směrnice, 

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy 
ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (5), a zejména na čl. 63 odst. 3 uvedené směrnice, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních 
přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (6), a zejména na čl. 36 odst. 1 uvedeného 
nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Rozhodnutí Komise 2005/734/ES (7), 2006/415/ES (8), 2007/25/ES (9) a prováděcí rozhodnutí Komise 
2013/657/EU (10) byla přijata v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 za účelem 
ochrany zdraví zvířat a lidského zdraví v Unii. 
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(1) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. 
(2) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. 
(3) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. 
(4) Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. 
(5) Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16. 
(6) Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1. 
(7) Rozhodnutí Komise 2005/734/ES ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko 

přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné 
ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, 
s. 105). 

(8) Rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy 
ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES (Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 51). 

(9) Rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy 
ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29). 

(10) Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/657/EU ze dne 12. listopadu 2013 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce 
patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1, která mají být použita v případě ohniska této nákazy ve Švýcarsku, a o zrušení rozhodnutí 
2009/494/ES (Úř. věst. L 305, 15.11.2013, s. 19). 



(2)  Rozhodnutí 2005/734/ES stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce 
patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a rovněž 
stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech. 

(3)  Rozhodnutí 2006/415/ES stanoví některá ochranná opatření, jež mají být provedena v případě ohniska vysoce 
patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže vyskytujícího se v některém členském státě, mezi něž patří 
vymezení oblastí A a B na základě podezření na ohnisko nebo potvrzeného ohniska této nákazy. 

(4)  Rozhodnutí 2007/25/ES stanoví některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků 
a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Unie. 

(5)  Prováděcí rozhodnutí 2013/657/EU stanovilo, že ochranná opatření Unie v případě pozitivního nálezu influenzy 
ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva nebo ohniska této nákazy u drůbeže na území Švýcarska se uplatní 
pouze na ty části této třetí země, u nichž příslušný orgán uvedené země použije stejná ochranná opatření, jaká 
jsou stanovena v rozhodnutí 2006/415/ES a rozhodnutí Komise 2006/563/ES (1). 

(6)  Rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí 2013/657/EU se použijí do 
31. prosince 2015. 

(7)  Od konce roku 2014 se infekce viry vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5, včetně H5N1, vyskytla 
u drůbeže a volně žijících ptáků v osmi členských státech. Zatímco ve velké části Asie a Afriky je vysoce 
patogenní influenza ptáků přítomna nepřetržitě nebo se zde vyskytuje v pravidelných intervalech, Severní 
Amerika zaznamenala nebývalou rozsáhlou epidemii. Epizootologická šetření ukazují, že u hejn drůbeže dochází 
k zavlečení tohoto viru prostřednictvím přímého nebo nepřímého kontaktu s volně žijícími ptáky a rovněž 
šířením nákazy mezi hejny drůbeže. Proti masivnímu „vzplanutí“ vysoce patogenní influenzy ptáků bojuje nyní 
i západní Afrika, která byla několik let prostá této nákazy. 

(8)  Současná epizootologická situace se zvýšeným počtem ohnisek a větším zeměpisným rozšířením vysoce 
patogenní influenzy ptáků podtypu H5, a zejména pak H5N1, u hejn drůbeže a volně žijících ptáků stále 
představuje riziko pro zdraví zvířat a lidí v Unii. 

(9)  Je proto žádoucí pokračovat v mírnění rizik představovaných vysoce patogenní influenzou ptáků, a to 
zachováním opatření biologické bezpečnosti, systémů včasného odhalení a některých ochranných opatření 
týkajících se budoucích ohnisek této nákazy u hejn drůbeže v Unii. 

(10)  Vzhledem k současné epizootologické situaci ve třetích zemích je rovněž důležité zachovat opatření, jejichž 
účelem je předejít možnému proniknutí vysoce patogenní influenzy ptáků prostřednictvím dovozu drůbežích 
komodit a dovozu ptáků v zájmovém chovu do Unie. 

(11)  Doba použitelnosti rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcího rozhodnutí 
2013/657/EU by tudíž měla být prodloužena do 31. prosince 2017. 

(12)  Rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí 2013/657/EU by proto měla být 
odpovídajícím způsobem změněna. 

(13)  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, 
potraviny a krmiva, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

V článku 4 rozhodnutí 2005/734/ES se datum „31. prosince 2015“ nahrazuje datem „31. prosince 2017“. 
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(1) Rozhodnutí Komise 2006/563/ES ze dne 11. srpna 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy 
ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva ve Společenství (Úř. věst. L 222, 15.8.2006, s. 11). 



Článek 2 

V článku 12 rozhodnutí 2006/415/ES se datum „31. prosince 2015“ nahrazuje datem „31. prosince 2017“. 

Článek 3 

V článku 6 rozhodnutí 2007/25/ES se datum „31. prosince 2015“ nahrazuje datem „31. prosince 2017“. 

Článek 4 

V článku 4 prováděcího rozhodnutí 2013/657/EU se datum „31. prosince 2015“ nahrazuje datem „31. prosince 2017“. 

Článek 5 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

V Bruselu dne 30. listopadu 2015. 

Za Komisi 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

člen Komise  
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