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DECIZIA COMISIEI
din 24 septembrie 2007
privind vaccinarea de urgență a păsărilor de curte împotriva virușilor slab patogeni ai gripei aviare
în Italia
[notificată cu numărul C(2007) 4393]
(Numai textul în limba italiană este autentic)

(2007/638/CE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(5)

În avizele sale științifice privind folosirea vaccinării în
vederea controlării gripei aviare emise de Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară în 2005 (3) și
2007 (4), Consiliul pentru Sănătatea și Bunăstarea
Animalelor precizează faptul că vaccinarea de urgență
și preventivă, reprezintă un instrument important care
completează măsurile de control ale maladiei.

(6)

În Italia, focarele de viruși slab patogeni ai gripei aviare
au apărut în zone dens populate cu păsări de curte și
situația epidemiologică este în continuă evoluție.

(7)

Autoritățile italiene au efectuat o analiză de risc și au
identificat un risc deosebit al răspândirii în continuare a
virusului în zonele respective. În consecință, prin scrisoarea din data de 7 septembrie 2007, Italia a înaintat
Comisiei spre aprobare un plan de vaccinare de urgență.

(8)

Comisia a examinat planul împreună cu autoritățile
italiene și a constatat faptul că este în conformitate cu
dispozițiile comunitare relevante. Ținând cont de evoluția
situației epidemiologice în Italia, este necesar să se aprobe
planul de vaccinare de urgență prezentat de către Italia
pentru a completa măsurile de control luate de statul
membru respectiv și să se introducă anumite restricții
în circulația păsărilor, ouălor destinate incubației
provenind de la păsări de curte și puilor de o zi
precum și anumitor produse din carne de pasăre.

(9)

În conformitate cu planul de vaccinare, Italia intenționează să vaccineze anumite categorii de păsări de
curte conform strategiei de vaccinare DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animal) folosind atât
vaccinurile monovalente îndreptate împotriva virusului
de subtipul H7 al gripei aviare cât și vaccinurile
bivalente împotriva subtipurilor H7 și H5.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/94/CE a Consiliului din
20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de
combatere a gripei aviare, și de abrogare a Directivei
92/40/CEE (1), în special articolul 54 alineatul (2);

întrucât:

(1)

Directiva 2005/94/CE stabilește măsurile minime de
combatere care trebuie aplicate în cazul apariției unui
focar de gripă aviară la păsările de curte și la alte
păsări ținute captive.

(2)

În aplicarea Deciziei 2005/926/CE a Comisiei din 21
decembrie 2005 privind introducerea măsurilor suplimentare de protecție împotriva virușilor slab patogeni
ai gripei aviare în Italia și de abrogare a Deciziei
2004/666/CE (2) Italia a efectuat vaccinarea virușilor
slabi patogeni ai gripei aviare până la sfârșitul anului
2006.

(3)

Începând cu luna mai 2007, în zone din nordul Italiei
sunt descoperite focare de viruși slab patogeni ai gripei
aviare, iar în conformitate cu Directiva 2005/94/CE au
fost luate măsuri de protecție împotriva răspândirii
virușilor.

(4)

În lunile iulie și august 2007 s-a constatat o creștere a
numărului focarelor de viruși slab patogeni ai gripei
aviare, în special a subtipului H7, și continuă să se înregistreze alte focare de infecție. S-a semnalat un număr
mic de focare cauzate de subtipul H5 al virușilor slab
patogeni ai gripei aviare.

(1) JO L 10, 14.1.2006, p. 16.
(2) JO L 337, 22.12.2005, p. 60.

(3) The EFSA Journal (2005) 266, 1-21; Aspecte de sănătate și bunăstare
animală referitoare la gripa aviară.
(4) The EFSA Journal (2007) 489; Aviz științific privind „vaccinarea
împotriva gripei aviare de subtipurile H5 și H7 a păsărilor de
curte și a păsărilor captive”.
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Numai vaccinurile autorizate în conformitate cu Directiva
2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod
comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (1) sau cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al
Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie
2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și
veterinar și de instituire a unei Agenții europene pentru
medicamente (2) trebuie să fie utilizate.

(2)
Italia îndeplinește planul de vaccinare de urgență în
zonele enumerate la anexa I („zonele de vaccinare de urgență”).

Trebuie să se asigure că planul de vaccinare de urgență este pus
în aplicare în mod efectiv.

(3)
său.
(11)

În plus, ar trebui să se efectueze monitorizarea și supravegherea efectivelor de păsări vaccinate și nevaccinate,
astfel cum au fost stabilite în planul de vaccinare de
urgență.
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Comisia publică planul de vaccinare de urgență pe site-ul

Articolul 3
Vaccinuri care urmează să fie utilizate

(12)

Măsurile prevăzute în Decizia 2005/926/CE nu mai sunt
adecvate și prin urmare, decizia respectivă ar trebui
abrogată.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Italia asigură că păsările de curte sunt vaccinate în conformitate
cu planul de vaccinare de urgență cu unul din următoarele tipuri
de vaccin autorizate în conformitate cu Directiva 2001/82/CE
sau Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

(a) un vaccin heterolog inactiv cu subtipul H7 al gripei aviare;
sau

(b) prin intermediul unui vaccin heterolog inactiv bivalent
conținând ambele subtipuri H5 și H7 ale gripei aviare.

Articolul 4
Restricții privind circulația păsărilor de curte

(1)
Decizia stabilește punerea în aplicare a anumitor măsuri
în Italia, acolo unde vaccinarea de urgență este practicată în
anumite ferme de păsări de curte expuse unui risc ridicat de
introducere a gripei aviare, inclusiv anumite restricții privind
circulația și expedierea păsărilor, ouălor destinate incubației și
puilor de o zi și a anumitor produse derivate din păsările în
cauză.

(1)
Autoritatea competentă se asigură că păsările de curte din
și/sau originare din exploatațiile situate în Italia unde vaccinarea
de urgență a fost efectuată („exploatații situate în zona de
vaccinare de urgență”) nu vor fi mutate în alte zone din Italia
sau expediate în alte state membre.

(2)
Prezenta Decizie se aplică fără a aduce atingere măsurilor
luate de Italia în conformitate cu Directiva 2005/94/CE privind
controlul focarelor de viruși slab patogeni ai gripei aviare.

(2)
Prin derogare de la alineatul (1), păsările pentru tăiere din
și/sau originare din exploatațiile situate în zona de vaccinare pot
fi mutate în alte zone din Italia sau expediate în alte state
membre, în cazul în care păsările de curte provin din efective
de păsări care:

Articolul 2
Planul de vaccinare de urgență
(1)
Planul de vaccinare de urgență împotriva virușilor slab
patogeni ai gripei aviare în Italia astfel cum a fost prezentat
Comisiei de către Italia la 7 septembrie 2007 („planul de
vaccinare de urgență”) este aprobat.
(1) JO L 311, 28.11.2001, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Directiva 2004/28/CE (JO L 136, 30.4.2004, p. 58).
(2) JO L 136, 30.4.2004, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 (JO L 378,
27.12.2006, p. 1).

(a) înainte de încărcare au fost examinate cu rezultate favorabile
în conformitate cu anexa II punctul 1; și

(b) sunt expediate la un abator:

(i) în interiorul Italiei și sunt sacrificate imediat după sosire;
sau
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(ii) în alt stat membru, cu acordul statului membru de
destinație și sunt sacrificate imediat după sosire.

Articolul 5
Restricții privind circulația ouălor destinate incubației
provenind de la păsări de curte
Autoritatea competentă se asigură că ouăle destinate incubației
provenind de la păsări de curte din și/sau originare din exploatațiile situate în zona de vaccinare de urgență sunt mutate în
alte zone din Italia sau expediate în alte state membre numai în
cazul în care ouăle pentru incubație:
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Articolul 8
Restricții privind circulația ouălor de masă
Autoritatea competentă se asigură că ouăle de masă provenind
din și/sau originare din exploatațiile situate în zona de vaccinare
de urgență sunt mutate în alte zone din Italia sau expediate în
alte state membre numai în cazul în care ouăle:

(a) provin din efective de păsări care au fost examinate cu
rezultate favorabile în conformitate cu anexa II punctul 2;

(b) sunt direct transportate către:
(a) provin din efective de păsări care au fost examinate cu
rezultate favorabile în conformitate cu anexa II punctul 2;

(b) au fost dezinfectate înainte de mutare sau expediere în
conformitate cu o metodă aprobată de autoritatea
competentă;

(c) sunt transportate direct la abatorul de destinație;

(d) sunt urmărite în interiorul abatorului.

(i) un centru de ambalare desemnat de autoritatea
competentă și sunt ambalate în ambalaje de unică
folosință și conforme cu măsurile de biosecuritate
prevăzute de autoritatea competentă; sau

(ii) o unitate de fabricare a produselor din ouă, astfel cum
este stabilit în anexa III secțiunea X capitolul II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, unde sunt manipulate și
tratate în conformitate cu anexa II capitolul XI la Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

Articolul 6

Articolul 9

Restricții privind circulația puilor de o zi

Restricții privind circulația cărnii de pasăre, cărnii tocate, a
preparatelor din carne, carne separată mecanic și
produselor din carne constând din sau care conțin carne
de pasăre

Autoritatea competentă se asigură că puii de o zi din și/sau
originare din exploatațiile situate în zona de vaccinare de
urgență sunt mutați în alte zone din Italia sau expediate în
alte state membre numai în cazul în care puii de o zi:

(a) provin din ouăle destinate incubației provenind de la păsări
de curte care îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 5;

(b) sunt plasați în cuibare sau incinte unde nu există alte păsări
de curte.

Articolul 7
Certificare sanitară în vederea schimburilor
intracomunitare privind transporturile de păsări de curte,
ouălor destinate incubației și puilor de o zi
Autoritatea competentă se asigură că certificatele sanitare în
vederea schimburilor intracomunitare cu păsări de curte, pui
de o zi și ouă destinate incubației din și/sau originare din
exploatațiile situate în Italia conțin următoarea mențiune:

„Lot care respectă condițiile de sănătate animală stabilite prin
Decizia 2007/638/CE”.

(1)
Autoritatea competentă se asigură că carnea de pasăre
provenind din și/sau originară din exploatațiile situate în zona
de vaccinare de urgență este mutată în alte zone din Italia sau
expediată în alte state membre numai în cazul în care carnea
este:

(a) obținută din carne de pasăre în conformitate cu articolul 4;

(b) produsă în conformitate cu anexa II și anexa III secțiunile II
și III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și supuse
controalelor în conformitate cu anexa I secțiunile I, II, III
și secțiunea IV capitolele V și VII la Regulamentul (CE)
nr. 854/2004.

(2)
Autoritatea competentă se asigură că carnea tocată,
preparatele din carne, carnea separată mecanic și produsele
din carne constând din sau care conțin carne de pasăre care
provin din și/sau originare din exploatațiile situate în zona de
vaccinare de urgență sunt mutate în alte zone din Italia sau
expediate în alte state membre numai în cazul în care astfel
de produse sunt produse:
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(a) din tipuri de carne în conformitate cu alineatul (1);
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Articolul 12
Examinarea măsurilor

(b) în conformitate cu secțiunile V și VI din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Măsurile prevăzute de prezenta decizie trebuie examinate în
lumina evoluției situației epidemiologice în Italia și a oricăror
noi date cu privire la acestea.
Articolul 13

Articolul 10
Monitorizare și supraveghere
Trebuie puse în aplicare monitorizarea și supravegherea efectivelor de păsări vaccinate și nevaccinate, astfel cum au fost
stabilite în planul de vaccinare de urgență.

Abrogare
Decizia 2005/926/CE se abrogă.
Articolul 14
Aplicabilitate
Prezenta decizie se aplică de la 24 septembrie 2007 până la
31 martie 2008.

Articolul 11
Rapoarte
Italia prezintă Comisiei, până la 1 noiembrie 2007, un raport
preliminar privind punerea în aplicare a planului de vaccinare de
urgență și, ulterior, în intervalul de o lună la sfârșitul fiecărui
trimestru prezintă rapoarte trimestriale.

Articolul 15
Destinatari
Prezenta decizie se adresează Republicii italiene.
Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2007.

Comisia se asigură că Comitetul permanent pentru lanțul
alimentar și sănătatea animală este informat cu privire la
aceste rapoarte.

Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei
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ANEXĂ I
ZONA VACCINĂRII DE URGENȚĂ
Regiunea Veneția
Provincia Verona
ALBAREDO D'ADIGE
ANGIARI
ARCOLE
BELFIORE
BONAVIGO
BOVOLONE
BUTTAPIETRA
CALDIERO

zonă situată la sud de autostrada A4

CASALEONE
CASTEL D'AZZANO
CASTELNUOVO DEL GARDA

zonă situată la sud de autostrada A4

CEREA
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI

zonă situată la sud de autostrada A4

CONCAMARISE
ERBÈ
GAZZO VERONESE
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA RIZZA
LAVAGNO

zonă situată la sud de autostrada A4

MINERBE
MONTEFORTE D'ALPONE

zonă situată la sud de autostrada A4

MOZZECANE
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
OPPEANO
PALÙ
PESCHIERA DEL GARDA

zonă situată la sud de autostrada A4

POVEGLIANO VERONESE
PRESSANA
RONCO ALL'ADIGE
ROVERCHIARA
ROVEREDO DI GUÀ
SALIZZOLE
SAN BONIFACIO

zonă situată la sud de autostrada A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

zonă situată la sud de autostrada A4

SANGUINETTO
SAN MARTINO BUON ALBERGO

zonă situată la sud de autostrada A4

SAN PIETRO DI MORUBIO
SOAVE

zonă situată la sud de autostrada A4

SOMMACAMPAGNA

zonă situată la sud de autostrada A4

SONA

zonă situată la sud de autostrada A4

SORGÀ
TREVENZUOLO
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VALEGGIO SUL MINCIO
VERONA

zonă situată la sud de autostrada A4

VERONELLA
VIGASIO
VILLAFRANCA DI VERONA
ZEVIO
ZIMELLA
Regiunea Lombardia
Provincia Brescia
ACQUAFREDDA
ALFIANELLO
BAGNOLO MELLA
BASSANO BRESCIANO
BORGOSATOLLO
BRESCIA

zonă situată la sud de autostrada A4

CALCINATO

zonă situată la sud de autostrada A4

CALVISANO
CAPRIANO DEL COLLE
CARPENEDOLO
CASTENEDOLO

zonă situată la sud de autostrada A4

CIGOLE
DELLO
DESENZANO DEL GARDA

zonă situată la sud de autostrada A4

FIESSE
FLERO
GAMBARA
GHEDI
GOTTOLENGO
ISORELLA
LENO
LONATO

zonă situată la sud de autostrada A4

MANERBIO
MILZANO
MONTICHIARI
MONTIRONE
OFFLAGA
PAVONE DEL MELLA
PONCARALE
PONTEVICO
POZZOLENGO

zonă situată la sud de autostrada A4

PRALBOINO
QUINZANO D'OGLIO
REMEDELLO
REZZATO
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN ZENO NAVIGLIO
SENIGA
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VISANO

zonă situată la sud de autostrada A4
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Provincia Mantova
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAVRIANA
CERESARA
GOITO
GUIDIZZOLO
MARMIROLO
MEDOLE
MONZAMBANO
PONTI SUL MINCIO
ROVERBELLA
SOLFERINO
VOLTA MANTOVANA
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ANEXA II
EXAMINĂRILE, PRELEVAREA MOSTRELOR ȘI PROCEDURILE DE TESTARE ÎN RAPORT CU MIȘCĂRILE MENȚIONATE
LA ARTICOLELE 4, 5 ȘI 8
Punctul 1
Medicul veterinar oficial, înainte de mișcarea păsărilor de curte destinate sacrificării, astfel cum este menționat la articolul
4 alineatul (2), trebuie să efectueze:
(a) o verificare a registrelor de producție și ale stării de sănătate a crescătoriei;
(b) o examinare clinică în fiecare unitate de producție, inclusiv o evaluare a fișelor lor de observație clinică precum și a
examinărilor clinice a păsărilor de curte în decurs de 72 de ore înaintea plecării, acordând o atenție specială păsărilor
santinelă;
(c) colectarea următoarelor probe:
— păsări de curte vaccinate: 20 de probe de sânge destinate folosirii unei strategi de testare DIVA în decurs de 72 de
ore înaintea plecării;
(d) colectarea următoarelor probe, în cazul în care rezultatul verificărilor și inspecțiilor clinice și examinărilor menționate
la literele (a), (b) și (c) nu sunt satisfăcătoare:
— păsările santinelă: 20 de tampoane traheale/bucale și 20 tampoane cloacale și 20 de probe de sânge a fi supuse
examenului serologic prin intermediul testului de inhibare a hemaglutinării în decurs de 72 de ore înaintea
plecării.
Punctul 2
Medicul veterinar oficial, înainte de prima mișcare a ouălor destinate incubației și ouălor de masă, și succesiv cel puțin din
30 în 30 de zile astfel cum este menționat la articolele 5 și 8, trebuie să efectueze:
(a) un control clinic al păsărilor pentru reproducție (parent) sau al găinilor ouătoare în fiecare unitate de producție,
inclusiv o evaluare a fișelor lor de observație clinică precum și a examinărilor clinice a păsărilor santinelă prezente în
aceste efective;
(b) colectarea a 10 probe de sânge de la păsările santinelă. Cu toate acestea, dacă este necesar, 20 de probe pentru testul
de imunofluorescență indirectă (iFA) pot fi de asemenea prelevate.
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