
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/447 

ze dne 22. března 2016, 

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních 
v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii 

(oznámeno pod číslem C(2016) 1608) 

(Pouze francouzské znění je závazné) 

(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, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2460 (3) bylo přijato v souvislosti s šířením vysoce patogenní influenzy 
ptáků (dále jen „HPAI“) ve Francii a vymezením rozsáhlého dalšího uzavřeného pásma kolem ochranných pásem 
a pásem dozoru ze strany příslušného orgánu uvedeného členského státu. Uvedené další uzavřené pásmo 
zahrnuje několik departementů na jihozápadě Francie nebo jejich částí. 

(2)  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2460, naposledy pozměněné prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 
2016/237 (4), se použije do dne 31. března 2016. 

(3)  Počet ohnisek HPAI klesá, ale dochází k odhalování menšího počtu ohnisek uvnitř zmíněné oblasti, ve které jsou 
již zavedena omezení. Vzhledem k epizootologické situaci a s ohledem na provádění strategie pro tlumení nákazy 
přijaté ve Francii je namístě prodloužit dobu použitelnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 do 
15. září 2016. Pokud se však situace ohledně nákazy zlepší dříve, Komise dobu použitelnosti přezkoumá. 

(4)  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2460 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 

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

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

V článku 5 prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 se datum „31. března 2016“ nahrazuje datem „15. září 2016“. 
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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) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2460 ze dne 23. prosince 2015 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce 

patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (Úř. věst. L 339, 24.12.2015, s. 52). 
(4) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/237 ze dne 17. února 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 

o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (Úř. věst. L 44, 19.2.2016, 
s. 12). 



Článek 2 

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice. 

V Bruselu dne 22. března 2016. 

Za Komisi 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

člen Komise  

24.3.2016 L 78/77 Úřední věstník Evropské unie CS     


	PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/447 ze dne 22. března 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (oznámeno pod číslem C(2016) 1608) (Pouze francouzské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) 

