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Przepisy prawne dotyczące grypy ptaków
Prawo unijne

Dyrektywa  Rady  2005/94/WE  z  dnia  20  grudnia  2005  r.  w  sprawie  wspólnotowych  środków
zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Rady 2005/94/WE w odniesieniu do zatwierdzania grup drobiu i grup innych ptaków żyjących w
niewoli  pod  względem  grypy  ptaków  oraz  dodatkowych  zapobiegawczych  środków  ochrony
biologicznej w takich grupach

Decyzja Komisji 2006/437/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny
dotyczący grypy ptaków, przewidziany w dyrektywie Rady 2005/94/WE

Decyzja Komisji 2006/563/WE z dnia 11 sierpnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych
w  odniesieniu  do  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  podtypu  H5N1  wśród  dzikiego  ptactwa  we
Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/115/WE
Decyzja Komisji 2006/605/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji
zwierzyny łownej
Decyzja Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w
odniesieniu  do  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  oraz  przemieszczania  do  Wspólnoty  ptaków
domowych towarzyszących swoim właścicielom
Decyzja  Komisji  2007/598/WE z  dnia  28  sierpnia  2007  r.  dotycząca  środków zapobiegających
rozprzestrzenianiu  się  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  u  ptaków  trzymanych  w  ogrodach
zoologicznych  oraz  w  zatwierdzonych  jednostkach,  instytutach  lub  ośrodkach  w  państwach
członkowskich
Rozporządzenie wykonawcze Komisji 139/2013/UE z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki
dotyczące  zdrowia  zwierząt  dla  przywozu  niektórych  rodzajów  ptaków  do  Unii  i  warunki
kwarantanny dotyczące takiego przywozu
Decyzja  wykonawcza  Komisji  (UE)  2018/1136  z  dnia  10  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  środków
zmniejszających  ryzyko  i  wzmocnionych  środków bezpieczeństwa  biologicznego  oraz  systemów
wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do
przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób

Prawo krajowe
monitoring

Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  4  stycznia  2017  r.  w  sprawie
wprowadzenia  programu  mającego  na  celu  wykrycie  występowania  zakażeń  wirusami
wywołującymi grypę ptaków na lata 2017-2019

zwalczanie
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
zwalczania grypy ptaków

ryzyko wystąpienia
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie
zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków

bioasekuracja
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
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