
DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków
H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 632)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2006/148/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy
ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności
jej art. 57 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu
i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które
w krótkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii
i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt
a w pewnych okolicznościach także dla zdrowia ludzi.
Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się czyn-
nika chorobotwórczego pomiędzy gospodarstwami, co
spowoduje znaczny spadek opłacalności hodowli drobiu,
na dzikie ptactwo oraz rozprzestrzenienia się czynnika
chorobotwórczego z jednego państwa członkowskiego
na inne państwa członkowskie i państwa trzecie za
pośrednictwem międzynarodowego handlu żywymi
ptakami lub otrzymanymi z nich produktami.

(2) Wirus A podtyp H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków
został wykryty u dzikich ptaków w określonych częś-
ciach Wspólnoty i w państwach trzecich graniczących
ze Wspólnotą lub zamieszkiwanych w zimie przez
ptaki migrujące. Prawdopodobieństwo wprowadzenia
wirusa przez dzikie ptactwo rośnie w obliczu zbliżają-
cego się sezonu migracyjnego.

(3) We Francji zastosowano systemy wczesnego wykrywania
oraz środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniej-
szenia ryzyka przeniesienia ptasiej grypy na stada drobiu.

(4) W swojej opinii na temat „Ptasia grypa w kontekście
zdrowia i dobrostanu zwierząt” z dnia 20 września
2005 r. panel ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt 7 Euro-
pejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
zaleca rozważenie możliwości wprowadzenia szczepień
ochronnych, jeżeli zaistnieje wysokie ryzyko wprowa-
dzenia wirusa na obszary, na których występują duże

stada drobiu. Działania te jednakże nie mogą stanowić
zagrożenia dla ścisłych zasad bezpieczeństwa biologicz-
nego i innych środków przedsięwziętych na takich
obszarach, mających na celu wyeliminowanie wszelkich
sposobów wprowadzenia wirusa.

(5) W dniu 21 lutego 2006 r. Francja przedstawiła Komisji
do zatwierdzenia program szczepień ochronnych
w obliczu szczególnego ryzyka wystąpienia ptasiej
grypy na określonych obszarach jej terytorium. Komisja
niezwłocznie przeanalizowała ten program we współ-
pracy z Francją i uznała, że po wprowadzeniu pewnych
zmian jest on zgodny z odpowiednimi przepisami
Wspólnoty. Program zatem należy zatwierdzić.

(6) Zgodnie z założeniami programu Francja zamierza
zaszczepić kaczki i gęsi przeciw wirusowi H5N1 wysoce
zjadliwej grypy ptaków. Program należy uznać za
„projekt pilotażowy”, ponieważ doświadczenia zebrane
w dziedzinie szczepień ochronnych u tych gatunków są
ograniczone.

(7) Zezwala się jedynie na stosowanie szczepionek spełniają-
cych wymogi dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weteryna-
ryjnych produktów leczniczych (2), lub rozporządzenia
(WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe
procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczni-
czych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych
i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską
Agencję Leków (3).

(8) Na tych obszarach we Francji, na których przeprowadza
się szczepienia ochronne, należy wprowadzić monitoro-
wanie zarówno szczepionych, jak i nieszczepionych stad
drobiu, a także ograniczenia dotyczące przemieszczania
zaszczepionych ptaków.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

(3) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot, zakres i definicje

1. Decyzja ustanawia pewne środki, które należy zastosować
we Francji w przypadku przeprowadzania szczepień ochron-
nych w określonych fermach drobiu na ściśle określonych
obszarach szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1, jak również przepisy
dotyczące przemieszczania zaszczepionego drobiu i niektórych
produktów pochodnych.

2. Dla celów niniejszej decyzji, stosuje się odpowiednio defi-
nicje określone w art. 2 dyrektywy Rady 2005/94/WE.

Artykuł 2

Zatwierdzenie programu szczepień

1. Zatwierdza się program szczepień ochronnych przeciwko
wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 (zwany dalej
„programem szczepień ochronnych”) przedłożony Komisji
przez Francję w dniu 21 lutego 2006 r.

Szczepienia ochronne przeprowadza się u kaczek i gęsi przy
użyciu dopuszczonej przez Francję, inaktywowanej szczepionki
heterologicznego szczepu wirusa ptasiej grypy podtypu H5 na
obszarach wymienionych w Załączniku (zwanych dalej „obsza-
rami objętymi szczepieniami ochronnymi”).

2. Na obszarach objętych szczepieniami ochronnymi prze-
prowadza się intensywne monitorowanie i nadzór, jak przewi-
duje program szczepień ochronnych.

3. Zapewnia się skuteczne wprowadzenie programu szcze-
pień ochronnych.

4. Komisja publikuje program szczepień ochronnych.

Artykuł 3

Przepisy dotyczące przemieszczania żywego drobiu, jaj
wylęgowych, jednodniowych kurcząt, świeżego mięsa
z drobiu, mięsa mielonego, wyrobów mięsnych, mięsa
odkostnionego mechanicznie oraz produktów mięsnych

Przepisy dotyczące przemieszczania żywego drobiu i jaj wylę-
gowych pochodzących z i/lub uzyskanych z ferm, w których

przeprowadza się szczepienia ochronne oraz dotyczące prze-
mieszczania jednodniowych kurcząt, świeżego mięsa z drobiu,
mięsa mielonego, wyrobów mięsnych, mięsa odkostnionego
mechanicznie i produktów mięsnych otrzymanych z drobiu
zaszczepionego zgodnie z programem szczepień ochronnych
spełniają wymogi określone w art. 4 do 9 niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Przepisy dotyczące przemieszczania i wysyłania żywego
drobiu, jaj wylęgowych i jednodniowych kurcząt

1. Właściwe organy gwarantują, że szczepiony drób może
być przemieszczany z gospodarstwa macierzystego do:

a) innych gospodarstw, na których prowadzone są szczepienia;
lub

b) innych gospodarstw, w których hodowany jest wyłącznie
drób szczepiony; lub

c) innych gospodarstw, w których zapewnione jest całkowite
oddzielenie ptaków szczepionych od nieszczepionych; lub

d) ubojni w celu natychmiastowego uboju,

na terenie Francji.

2. Nie wysyła się z Francji ani szczepionego żywego drobiu,
ani jaj wylęgowych czy jednodniowych kurcząt pochodzących
od szczepionego drobiu.

3. Nie wysyła się z Francji żywego drobiu, jaj wylęgowych
ani jednodniowych kurcząt z gospodarstw, w których przepro-
wadzono szczepienia ani z gospodarstw, o których mowa
w ust. 1 lit. a), b) oraz c).

Artykuł 5

Świadectwa zdrowia towarzyszące przesyłkom żywego
drobiu, jednodniowych kurcząt i jaj wylęgowych

w handlu wewnątrzwspólnotowym

Świadectwa zdrowia towarzyszące przesyłkom żywego drobiu,
jednodniowych kurcząt i jaj wylęgowych w handlu wewnątrz-
wspólnotowym zawierają następującą adnotację:

„Przesyłka zawiera żywy drób/jednodniowe kurczęta/jaja
wylęgowe pochodzące z gospodarstw, gdzie nie przeprowa-
dzono szczepień przeciwko ptasiej grypie”.
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Artykuł 6

Przepisy dotyczące przesyłek zawierających świeże mięso
drobiowe, mięso mielone, wyroby mięsne, mięso mecha-

nicznie odkostnione oraz produkty mięsne

1. Właściwe organy gwarantują, że świeże mięso otrzymane
z drobiu szczepionego we Francji jest wprowadzane do obrotu
pod warunkiem, że mięso to otrzymywane jest z drobiu, który:

a) pochodzi z gospodarstw poddawanych zgodnie
z „programem szczepień ochronnych” regularnym
kontrolom i badaniom na obecność wysoce zjadliwej grypy
ptaków H5N1, z wynikiem negatywnym, ze szczególnym
uwzględnieniem ptaków wskaźnikowych;

b) pochodzi ze stad poddawanych klinicznym kontrolom prze-
prowadzanym przez urzędowego lekarza weterynarii w ciągu
48 godzin przed załadunkiem, ze szczególnym uwzględnie-
niem ptaków wskaźnikowych;

c) jest trzymany oddzielnie od innych stad, które nie spełniają
warunków art. 4 i niniejszego artykułu; oraz

d) mięso zostało wyprodukowane zgodnie z przepisami załącz-
nika II oraz sekcji II i III załącznika III do rozporządzenia
(WE) nr 853/2004 (1) i skontrolowane zgodnie z przepisami
sekcji I, II, III oraz rozdziałów V i VII sekcji IV załącznika
I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 (2);

2. Właściwe organy zapewniają, że mielone mięso, wyroby
mięsne, mięso mechanicznie odkostnione oraz produkty mięsne
zawierające mięso otrzymane ze szczepionych stad kaczek i gęsi
jest wysyłane z Francji pod warunkiem, że mięso spełnia
wymogi ust. 1 i jest produkowane zgodnie z sekcjami V i VI
załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 7

Dokumenty handlowe towarzyszące przesyłkom zawiera-
jącym świeże mięso drobiowe, mięso mielone, wyroby
mięsne, mięso mechanicznie odkostnione oraz produkty

mięsne

Francja gwarantuje, że przesyłkom zawierającym świeże mięso
drobiowe, mięso mielone, wyroby mięsne, mięso mechanicznie
odkostnione oraz produkty mięsne spełniające wymogi art. 6
towarzyszą dokumenty handlowe stwierdzające, że:

„Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia
zwierząt określone decyzją Komisji 2006/148/WE”.

Artykuł 8

Poinformowanie państw członkowskich

Francja powiadomi odpowiednio wcześniej centralny organ
weterynaryjny państwa członkowskiego, do którego przemie-
szczane są przesyłki, o których mowa w art. 7.

Artykuł 9

Mycie i dezynfekcja opakowań i środków transportu

Francja gwarantuje, że w gospodarstwach znajdujących się na
obszarach objętych szczepieniami ochronnymi, wymienionych
w Załączniku przedsięwzięto następujące środki:

a) do gromadzenia, przechowywania i transportu jaj wylęgo-
wych i jednodniowych kurcząt stosowany jest jedynie jedno-
razowy materiał do opakowań lub materiał, który może
zostać skutecznie oczyszczony i zdezynfekowany;

b) wszystkie środki transportu stosowane do przewozu żywego
drobiu, jaj wylęgowych, jednodniowych kurcząt, świeżego
mięsa z drobiu, mięsa mielonego, wyrobów mięsnych,
mechanicznie odkostnionego mięsa i produktów mięsnych
oraz pasz dla drobiu były bezpośrednio przed i po każdym
transporcie oczyszczone i zdezynfekowane środkami odka-
żającymi w sposób zatwierdzony przez właściwy organ.

Artykuł 10

Kary

Francja ustanawia system kar nakładanych w przypadkach naru-
szenia przepisów niniejszej decyzji, a także podejmuje wszelkie
środki niezbędne dla ich wykonania. Przewidziane kary muszą
być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Francja powia-
damia o tych przepisach Komisję najpóźniej do dnia 7 marca
2006 r. oraz powiadamia Komisję o wszelkich następujących
w nich zmianach.

Artykuł 11

Sprawozdawczość

Francja przedstawia Komisji sprawozdanie zawierające infor-
macje na temat skuteczności programu szczepień ochronnych
w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszej
decyzji oraz przedstawia comiesięczne sprawozdania Stałemu
Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt
począwszy od dnia 7 marca 2006 r.
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226
z 25.6.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005,
str. 83).

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206; sprostowanie w Dz.U. L 226
z 25.6.2004, str. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005,
str. 83).



Artykuł 12

Przegląd środków

Środki te zostaną poddane przeglądowi w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz w miarę
napływania nowych informacji.

Artykuł 13

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

OBSZARY OBJĘTE PROGRAMEM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW
PTASIEJ GRYPIE W OKREŚLONYCH GOSPODARSTWACH HODUJĄCYCH

KACZKI I GĘSI

Wykaz gmin

DÉPARTEMENT DES LANDES

AIRE-SUR-L'ADOUR

ANGRESSE

ARBOUCAVE

ARTASSENX

ARTHEZ-D'ARMAGNAC

AUBAGNAN

AUDIGNON

BAHUS-SOUBIRAN

BASCONS

BAS-MAUCO

BATS

BÉNESSE-MAREMNE

BENQUET

BETBEZER-D'ARMAGNAC

BIARROTTE

BIAUDOS

BISCARROSSE

BORDÈRES-ET-LAMENSANS

BOSTENS

BOUGUE

BOURDALAT

BRETAGNE-DE-MARSAN

BUANES

CAPBRETON

CASTANDET

CASTELNAU-TURSAN

CAZÈRES-SUR-L'ADOUR

CLASSUN

CLÈDES

COUDURES

CRÉON-D'ARMAGNAC

DUHORT-BACHEN

DUMES

ESCALANS

ESTIGARDE

EUGÉNIE-LES-BAINS

EYRES-MONCUBE

FARGUES

FRÈCHE (LE)

GABARRET

GAILLÈRES

GEAUNE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

HAGETMAU

HAUT-MAUCO

HERRÉ

HONTANX

HORSARRIEU

LABASTIDE-CHALOSSE

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

LABENNE

LACAJUNTE

LACQUY

LACRABE

LAGLORIEUSE

LAGRANGE

LARRIVIÈRE

LATRILLE

LAURET

LOSSE

LUSSAGNET

MANT

MAURIES

MAURRIN

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

MAZEROLLES

MIRAMONT-SENSACQ

MOMUY

MONGET

MONSÉGUR

MONT-DE-MARSAN

MONTÉGUT

MONTGAILLARD

MONTSOUÉ

MORGANX

ONDRES

ORX

PARLEBOSCQ

PAYROS-CAZAUTETS

PÉCORADE

PERQUIE

PEYRE

PHILONDENX

PIMBO

PORT-DE-LANNE

POUDENX

POUYDESSEAUX

PUJO-LE-PLAN

PUYOL-CAZALET

RENUNG

RIMBEZ-ET-BAUDIETS

SAINT-AGNET

SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX

SAINT-BARTHÉLEMY

SAINTE-COLOMBE

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

SAINT-ÉTIENNE-D'ORTHE

SAINTE-FOY

SAINT-GEIN

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC

SAINT-JUSTIN

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

SAINT-LOUBOUER

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

SAINT-MARTIN-DE-HINX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

SAINT-MAURICE-SUR-L'ADOUR

SAINT-PIERRE-DU-MONT

SAINT-SEVER

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SAMADET

SANGUINET

SARRAZIET

SARRON

SAUBION

SAUBRIGUES

SERRES-GASTON

SOORTS-HOSSEGOR

SORBETS

TARNOS

URGONS

VIELLE-TURSAN

VIGNAU (LE)

VILLENEUVE-DE-MARSAN
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DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

ARTHON-EN-RETZ

ASSÉRAC

AVESSAC

BASSE-GOULAINE

BAULE-ESCOUBLAC (LA)

BATZ-SUR-MER

BERNERIE-EN-RETZ (LA)

BESNÉ

BIGNON (LE)

BLAIN

BOUAYE

BOUÉE

BOUGUENAIS

BOURGNEUF-EN-RETZ

BOUVRON

BRAINS

CAMPBON

CARQUEFOU

CHAPELLE-DES-MARAIS (LA)

CHAPELLE-GLAIN (LA)

CHAPELLE-LAUNAY (LA)

CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA)

CHAUVÉ

CHEIX-EN-RETZ

CHÉMÉRÉ

CHEVROLIÈRE (LA)

CONQUÉREUIL

CORDEMAIS

CORSEPT

COUËRON

CROISIC (LE)

CROSSAC

DONGES

DREFFÉAC

FAY-DE-BRETAGNE

FÉGRÉAC

FRESNAY-EN-RETZ

FROSSAY

GÂVRE (LE)

GENESTON

GRIGONNAIS (LA)

GUÉMÉNÉ-PENFAO

GUENROUET

GUÉRANDE

HERBIGNAC

INDRE

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS

LIMOUZINIÈRE (LA)

LAVAU-SUR-LOIRE

MACHECOUL

MALVILLE

MARNE (LA)

MARSAC-SUR-DON

MASSÉRAC

MESQUER

MISSILLAC

MONTAGNE (LA)

MONTOIR-DE-BRETAGNE

MOUTIERS-EN-RETZ (LES)

NANTES

NOTRE-DAME-DES-LANDES

ORVAULT

PAIMBOEUF

PELLERIN (LE)

PIERRIC

PIRIAC-SUR-MER

PLAINE-SUR-MER (LA)

PLESSÉ

PONT-CHÂTEAU

PONT-SAINT-MARTIN

PORNIC

PORNICHET

PORT-SAINT-PÈRE

POULIGUEN (LE)

PRÉFAILLES

PRINQUIAU

QUILLY

REZÉ

ROUANS

SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS

SAINT-COLOMBAN

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC

SAINT-GILDAS-DES-BOIS

SAINT-HERBLAIN

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

SAINT-JOACHIM

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

SAINT-LÉGER-LES-VIGNES

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS

SAINT-LYPHARD

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

SAINT-MARS-DE-COUTAIS

SAINT-MÊME-LE-TENU

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

SAINT-MOLF

SAINT-NAZAIRE

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

SAINTE-PAZANNE

SAINT-PÈRE-EN-RETZ

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

SAINT-VIAUD

SAUTRON

SAVENAY

SÉVERAC

SORINIÈRES (LES)

TEMPLE-DE-BRETAGNE (LE)

TREILLIÈRES

TRIGNAC

TURBALLE (LA)

VAY

VERTOU

VIGNEUX-DE-BRETAGNE

VUE
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DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

AIGUILLON-SUR-MER (L')

AIGUILLON-SUR-VIE (L')

ANGLES

AUZAY

AVRILLÉ

BARBÂTRE

BARRE-DE-MONTS (LA)

BEAUVOIR-SUR-MER

BENET

BERNARD (LE)

BESSAY

BOIS-DE-CÉNÉ

BOISSIÈRE-DES-LANDES (LA)

BOUILLÉ-COURDAULT

BOUIN

BREM-SUR-MER

BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

BRETONNIÈRE (LA)

CHAILLÉ-LES-MARAIS

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX

CHAIX

CHAIZE-GIRAUD (LA)

CHAPELLE-ACHARD (LA)

CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS

CHAMP-SAINT-PÈRE (LE)

CHASNAIS

CHÂTEAU-D'OLONNE

CHÂTEAU-GUIBERT

CHÂTEAUNEUF

CLAYE (LA)

CORPE

COUTURE (LA)

CURZON

DAMVIX

DOIX

ÉPINE (L')

FAUTE-SUR-MER (LA)

FENOUILLER (LE)

FONTAINES

FONTENAY-LE-COMTE

GIROUARD (LE)

GIVRAND

GIVRE (LE)

GROSBREUIL

GRUES

GUÉ-DE-VELLUIRE (LE)

GUÉRINIÈRE (LA)

ÎLE-D'ELLE (L')

ÎLE-D'OLONNE (L')

JARD-SUR-MER

JONCHÈRE (LA)

LAIROUX

LANDEVIEILLE

LANGON (LE)

LIEZ

LONGÈVES

LONGEVILLE-SUR-MER

LUÇON

MAGNILS-REIGNIERS (LES)

MAILLÉ

MAILLEZAIS

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

MAZEAU (LE)

MONTREUIL

MOREILLES

MOTHE-ACHARD (LA)

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

NIEUL-LE-DOLENT

NIEUL-SUR-L'AUTISE

NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE

NOTRE-DAME-DE-MONTS

OLONNE-SUR-MER

ORBRIE (L')

OULMES

PÉAULT

PERRIER (LE)

PETOSSE

PISSOTTE

POIRÉ-SUR-VELLUIRE (LE)

POIROUX

POUILLÉ

PUYRAVAULT

ROSNAY

SABLES-D'OLONNE (LES)

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES

SAINT-BENOIST-SUR-MER

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS

SAINT-DENIS-DU-PAYRÉ

SAINT-ÉTIENNE-DE-BRILLOUET

SAINTE-FOY

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINT-GERVAIS

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

SAINTE-HERMINE

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

SAINT-JEAN-DE-BEUGNÉ

SAINT-JEAN-DE-MONTS

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MATHURIN

SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

SAINTE-PEXINE

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

SAINT-RÉVÉREND

SAINT-SIGISMOND

SAINT-URBAIN

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

SALLERTAINE

SÉRIGNÉ

TABLIER (LE)

TAILLÉE (LA)

TALMONT-SAINT-HILAIRE

TRANCHE-SUR-MER (LA)

TRIAIZE

VAIRÉ

VELLUIRE

VIX

VOUILLÉ-LES-MARAIS

XANTON-CHASSENON
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