
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 955/2010 

z dnia 22 października 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do stosowania szczepionek 
przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwie
rząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz 
z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych ( 1 ), w szczególności 
jej art. 25 ust. 1 lit. b) i art. 26 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 
8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trze
cich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny 
jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty 
drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów doty
czących świadectw weterynaryjnych ( 2 ) określono 
wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych dla tych 
towarów. W wymogach tych uwzględniono, czy wyma
gane są dodatkowe gwarancje lub szczególne warunki 
w związku ze statusem tych państw trzecich, terytoriów, 
stref lub grup w odniesieniu do rzekomego pomoru 
drobiu. 

(2) W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 określono również 
warunki, wedle których ustala się, czy dane państwo 
trzecie, terytorium, strefę lub grupę należy uważać za 
wolne od rzekomego pomoru drobiu. Jednym z tych 
kryteriów jest nieprowadzenie żadnych szczepień prze
ciwko tej chorobie z wykorzystaniem szczepionek 
niespełniających kryteriów dotyczących uznanych szcze
pionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, okre 
ślonych w części I załącznika VI do tego rozporządzenia. 
W części II pkt 2 tego załącznika określono kryteria 
szczegółowe dotyczące szczepionek przeciwko rzeko
memu pomorowi drobiu, w tym szczepionek inaktywo
wanych. 

(3) W podręczniku badań diagnostycznych i szczepionek dla 
zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwie
rząt („podręcznik OIE”) określono wymogi dotyczące 
szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, 
włącznie z kontrolami bezpieczeństwa na różnych 
etapach procesu produkcyjnego. 

(4) Mając na względzie ochronę statusu zdrowotnego drobiu 
w Unii oraz aby ułatwić handel drobiem i mięsem 
drobiowym, pożądane jest, by wymogi dotyczące szcze
pionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu i ich 
stosowania w państwach trzecich, z których mogą być 
przywożone drób i mięso drobiowe, uwzględniały 
wymogi dotyczące takich szczepionek określone 
w podręczniku OIE. 

(5) W tym celu w kryteriach ogólnych dotyczących uzna
nych szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi 
drobiu, określonych w części I załącznika VI do rozpo
rządzenia (WE) nr 798/2008, należy zawrzeć odesłanie 
do wymogów podręcznika OIE, które powinno stanowić 
dynamiczne odniesienie pozwalające uwzględniać regu
larne aktualizacje tego podręcznika w związku 
z nowymi osiągnięciami naukowymi. 

(6) Ponadto w związku z postępem technicznym, który 
nastąpił w dziedzinie produkcji szczepionek przeciwko 
rzekomemu pomorowi drobiu, w szczególności 
w odniesieniu do technik inaktywacji, oraz w związku 
z wymogami określonymi w podręczniku OIE, należy 
skreślić kryteria szczegółowe dotyczące inaktywowanych 
szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, 
określone w części II pkt 2 załącznika VI do rozporzą
dzenia (WE) nr 798/2008. 

(7) Konieczna jest zmiana niektórych przepisów dotyczących 
mięsa drobiu, ustanowionych w załączniku VII do rozpo
rządzenia (WE) nr 798/2008, oraz odpowiedniego wzoru 
świadectwa weterynaryjnego dla mięsa drobiu (POU) 
określonego w załączniku I, aby uwzględnić zmiany 
w załączniku VI do tego rozporządzenia. 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 798/2008.
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(9) Właściwe jest określenie daty rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia, tak by odpowiadała dacie 
rozpoczęcia stosowania decyzji Komisji 93/152/EWG ( 1 ) 
zmienionej decyzją 2010/633/UE ( 2 ), która wprowadza 
odpowiednie zmiany w odniesieniu do kryteriów doty
czących inaktywowanych szczepionek przeciwko rzeko
memu pomorowi drobiu. 

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załącznikach I, VI i VII do rozporządzenia (WE) nr 
798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2010 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I, VI i VII do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w części 2 załącznika I wzór świadectwa weterynaryjnego dla mięsa drobiu (POU) otrzymuje brzmienie:
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„Wzór świadectwa weterynaryjnego dla mięsa drobiu (POU)
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b) załącznik VI otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK VI 

(o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. b), art. 12 ust. 2 lit. c) ppkt (ii) oraz art. 13 ust. 1 lit. a)) 

KRYTERIA DOTYCZĄCE UZNANYCH SZCZEPIONEK PRZECIWKO RZEKOMEMU POMOROWI DROBIU 

I. Kryteria ogólne 

1. Szczepionki muszą spełniać normy określone w podręczniku badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt 
lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w rozdziale dotyczącym rzekomego pomoru drobiu. 

2. Przed dopuszczeniem do dystrybucji i użycia szczepionki muszą być zarejestrowane przez właściwe organy 
danego państwa trzeciego. Dokonując takiej rejestracji, właściwe organy danego państwa trzeciego muszą 
opierać się na kompletnych aktach zawierających dane dotyczące efektywności oraz nieszkodliwości szczepionki; 
w przypadku szczepionek przywożonych właściwe organy mogą oprzeć się na danych sprawdzonych przez 
właściwe organy państwa, w którym produkowana jest szczepionka, o ile zostały sprawdzone zgodnie 
z normami OIE. 

3. Ponadto przywóz lub produkcja oraz dystrybucja szczepionek musi podlegać kontroli ze strony właściwych 
organów danego państwa trzeciego. 

4. Przed dopuszczeniem do dystrybucji każda partia szczepionek musi zostać poddana, na zlecenie właściwych 
organów, testom pod kątem nieszkodliwości, zwłaszcza w odniesieniu do atenuacji lub inaktywacji oraz braku 
niepożądanych czynników zanieczyszczających, a także efektywności. 

II. Kryteria szczegółowe 

Żywe atenuowane szczepionki przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu muszą być sporządzane ze szczepu wirusa 
rzekomego pomoru drobiu, w przypadku którego szczep macierzysty poddano testom i wykazano, że jego indeks 
domózgowej zjadliwości (ICPI) wynosi: 

a) mniej niż 0,4, jeżeli podczas testu ICPI każdemu ptakowi podano dawkę infekcyjną nie mniejszą niż 10 7 EID 50 ; 
lub 

b) mniej niż 0,5, jeżeli podczas testu ICPI każdemu ptakowi podano dawkę infekcyjną nie mniejszą niż 10 8 
EID 50 .”; 

c) w załączniku VII, w części II, lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) w okresie 30 dni poprzedzających ubój nie był szczepiony żywymi atenuowanymi szczepionkami sporządzonymi 
ze szczepu macierzystego wirusa rzekomego pomoru drobiu, który jest bardziej zjadliwy niż lentogeniczne szczepy 
wirusa;”.
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