
DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 lipca 2006 r.

zmieniająca decyzję 2006/147/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko
wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania

ptaków na terenie Niderlandów

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3338)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2006/528/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) Decyzja Komisji 2006/147/WE z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego prze-
ciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1
i związanymi z nią przepisami dotyczącymi przemie-
szczania ptaków na terenie Niderlandów (2) zatwierdziła
program szczepień ochronnych przeciwko wysoce zjad-
liwej grypie ptaków H5N1, przedłożony Komisji przez
Niderlandy w dniu 21 lutego 2006 r. („program szcze-
pień ochronnych”). Decyzja przewiduje również pewne
środki, które należy zastosować w Niderlandach
w przypadku przeprowadzania szczepień ochronnych
w określonych fermach drobiu, szczególnie narażonych
na ryzyko zakażenia, jak również przepisy dotyczące
ograniczenia przemieszczania zaszczepionego drobiu.

(2) Zgodnie z programem szczepień ochronnych Niderlandy
wykonały szczepienia ochronne drobiu „ekologicznego”
i „kur niosek chowanych na wolnym wybiegu” przeciwko
wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1. Program szcze-
pień ochronnych jest projektem pilotażowym, ponieważ
doświadczenia w zakresie szczepień ochronnych w tych
warunkach i w przypadku niektórych z odnośnych
gatunków są ograniczone.

(3) Program szczepień ochronnych przedłożony przez
Niderlandy i zatwierdzony decyzją 2006/147/WE prze-
widuje, że szczepienia ochronne muszą zakończyć się do
dnia 30 czerwca 2006 r. Niderlandy przeprowadziły
szczepienia zgodnie z programem szczepień ochronnych
do tego dnia.

(4) Zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczości na mocy
art. 13 decyzji 2006/147/WE Niderlandy przedłożyły
sprawozdanie zawierające informacje na temat wdrażania
programu szczepień ochronnych, zdały sprawozdanie
w sprawie stosowania szczepień ochronnych Stałemu

Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia
Zwierząt, a także grupom roboczym ekspertów,
i wniosły o kontynuację tego rodzaju szczepień.

(5) Ponadto z informacji zawartych w sprawozdaniu przed-
stawionym przez Niderlandy wynikałoby, że potrzebne
jest większe doświadczenie praktyczne w zakresie stoso-
wania szczepień ochronnych przeciw rozprzestrzenianiu
się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1.
W związku z tym stosowne jest zatwierdzenie tego
rodzaju szczepień ochronnych do dnia 31 lipca 2007 r.

(6) Niderlandy wniosły również o zatwierdzenie niektórych
zmian w programie szczepień ochronnych przedło-
żonym dnia 21 lutego 2006 r., w odniesieniu do jego
praktycznego wdrożenia, takich jak gatunki do zaszcze-
pienia, stosowanie szczepionek dwuwartościowych, iden-
tyfikacja pojedynczych ptaków w stadzie drobiu przydo-
mowego, miejsce szczepień i ograniczenia przemie-
szczania się takiego drobiu. Komisja uważa, że te zmiany
są zgodne z odnośnym prawodawstwem wspólnotowym.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2006/147/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/147/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 lit. a) zastępuje się w następujący sposób:

„a) »drób przydomowy« oznacza kurczaki, indyki i inne
gatunki należące do rzędu kuraków (Galliformes) oraz
kaczki, gęsi i inne gatunki należące do rzędu blaszko-
dziobych (Anseriformes) hodowane przez ich właścicieli:

i) dla celów własnego spożycia lub użytku; lub

ii) jako zwierzęta domowe.”;
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(1) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.
(2) Dz.U. L 55 z 25.2.2006, str. 47.



2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zatwierdza się program szczepień ochronnych
(»program szczepień ochronnych«) przeciw wysoce zjadliwej
grypie ptaków H5N1, przedłożony Komisji przez Niderlandy
w dniu 21 lutego 2006 r., i zmiany do tego planu, wraz
z kontynuacją planu do dnia 31 lipca 2007 r., przedłożone
Komisji przez Niderlandy w dniu 29 czerwca 2006 r.

Zgodnie z programem szczepień ochronnych szczepienia
ochronne przeciw grypie ptaków H5N1 przeprowadza się
przy użyciu inaktywowanej szczepionki heterologicznego
szczepu wirusa grypy ptaków podtypu H5 lub przy użyciu
szczepionki dwuwartościowej zawierającej zarówno szczep
wirusa grypy ptaków podtypu H5, jak i podtypu H7,
dopuszczonych przez Niderlandy w odniesieniu do drobiu
przydomowego, drobiu ekologicznego i kur niosek chowa-
nych na wolnym wybiegu w Niderlandach.”;

3) w art. 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) zaszczepiony drób przydomowy musi być indywi-
dualnie oznakowany oraz może być:

a) przemieszczany jedynie do innych gospodarstw przy-
domowych na terenie Niderlandów; lub

b) jedynie czasowo zgromadzony na pokazy i wystawy
w Niderlandach.

Tego rodzaju przemieszczenia lub zgromadzenia muszą
być zgodne z programem szczepień ochronnych, który
m.in. zobowiązuje do rejestrowania takich przemie-
szczeń i zgromadzeń.”.

Artykuł 2

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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