
DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 grudnia 2004 r.

zmieniająca decyzję 2004/666/WE w odniesieniu do ponownego wprowadzenia szczepionki w
niektórych regionach Włoch dotkniętych influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości oraz do

szczególnych środków kontroli przepływu

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5541)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/10/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art.
10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja
1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania
influenzy drobiu (3), a w szczególności jej art. 16,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE ustanawiającą
zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie,
dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4), w
szczególności jej art. 4 ust. 1 i 3 oraz art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji Komisji 2002/975/WE z dnia 12
grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki
w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń

influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we
Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli
przepływu (5), w niektórych częściach Północnych
Włoszech przeprowadzono program szczepień w celu
kontroli zakażeń szczepem influenzy drobiu o niskiej
chorobotwórczości podtypu H7N3. Zastosowano stra-
tegię szczepień DIVA (DIVA, Differentiating Infected from
Vaccinated Animals) poprzez użycie szczepionki hetorolo-
gicznego szczepu wirusa podtypu H7N1, co pozwala na
zróżnicowanie pomiędzy zakażonym i zaszczepionym
drobiem. Od września 2003 r. nie wykryto dalszego
występowania wirusa szczepu polnego.

(2) Na mocy decyzji Komisji 2004/666/WE z dnia 29
września 2004 r. w sprawie wprowadzenia szczepionki
w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń
influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we
Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli
przepływu i uchylającej decyzję 2002/975/WE (6)
zatwierdzono nowy program szczepień w odniesieniu
do mniejszego obszaru Włoch niż ten z poprzedniego
programu szczepień na mocy decyzji 2002/975/WE.
Wspomniany nowy program jest przeprowadzany przy
użyciu szczepionki dwuważnej zawierającej zarówno
influenzę drobiu podtypu H5 jak i H7. Zakaz wewnątrz-
wspólnotowego obrotu żywym drobiem lub jajami wylę-
gowymi ma zastosowanie na obszarze objętym szczepie-
niami natomiast warunki wewnątrzwspólnotowego
obrotu świeżym mięsem pochodzącym z obszaru obję-
tego szczepieniami zostały uregulowane we wspomnianej
decyzji.

(3) Od połowy września 2004 r. istnieją dowody na to, iż
influenza drobiu o niskiej chorobotwórczości tego
samego podtypu H7N3 ponownie pojawiła się w regio-
nach Włoch poprzednio nią dotkniętych.

(4) Pomimo, iż do chwili obecnej zakażenia występują na
ściśle określonym terenie objętym ograniczeniami prze-
widzianymi w decyzji 2004/666/WE, właściwe wydaje
się ponowne wprowadzenie szczepień w regionach grani-
czących w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrze-
nianiu się choroby; Ponadto należy rozszerzyć środki
ograniczające przewidziane we wspomnianej decyzji.
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(5) Z uwagi na dostępność szczepionki, program szczepień
powinien zostać przeprowadzony przy zastosowaniu
pojedynczej szczepionki chroniącej przed obecnymi
zakażeniami podtypu H7N3.

(6) Ponadto, w celu usprawnienia krajowego stosowania
należy zmienić oznakowanie zdrowotności wykorzysty-
wane do świeżego mięsa drobiowego nieprzeznaczonego
ani do obrotu wewnątrzwspólnotowego ani do wysłania
do państw trzecich.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i
Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2004/666/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 1

1. Zatwierdza się program szczepień przeciwko influenzie
drobiu przedstawiony Komisji przez Włochy. Program ten
będzie przeprowadzony przy użyciu dwuważnej szczepionki
na obszarach wymienionych w załączniku I oraz przy
użyciu pojedynczej szczepionki na obszarach wymienionych
w załączniku II.

2. Na obszarach wymienionych w załącznikach I i II
należy przeprowadzić intensywny monitoring i nadzór,
zgodnie z programem szczepień, o którym mowa w ust. 1.”;

2) w art. 2 i 3 wyrazy „w załączniku I” zastępuje się wyrazami
„w załącznikach I i II”;

3) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Świeże mięso drobiowe jest oznakowane prostokątnym
znakiem zawierającym numer dopuszczenia zakładu,
jednak bez liter CE, i nie może być wysłane z Włoch
jeżeli pochodzi z:”;

b) w ust. 2 wyrazy „załącznika II do dyrektywy Rady
2002/99/WE” zastępuje się wyrazami „ust. 1”;

4) w art. 6 w pierwszym zdaniu wyrazy „w załączniku I” zastę-
puje się wyrazami „w załącznikach I i II”;

5) w załączniku I, tytuł „obszar szczepień” zastępuje się tytułem
„obszar, na którym przeprowadza się szczepienia przy
użyciu dwuważnej szczepionki”;

6) w załączniku II tytuł „obszar graniczący z obszarem szcze-
pień, na którym przeprowadzony jest intensywny monito-
ring” zastępuje się tytułem „Obszar, na którym przepro-
wadza się szczepienia przy użyciu pojedynczej szczepionki”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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