
RICHTLIJN 2005/94/EG VAN DE RAAD

van 20 decembre 2005

betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van
Richtlijn 92/40/EEG

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Aviaire influenza is een ernstige, uiterst besmettelijke vi-
rusziekte bij pluimvee en andere in gevangenschap le-
vende vogels, die wordt veroorzaakt door verschillende
soorten influenzavirussen. Deze virussen kunnen ook
overgaan op zoogdieren, met name op varkens en men-
sen.

(2) Aangezien pluimvee is opgenomen onder levende dieren
in bijlage I bij het Verdrag, bestaat één van de taken van
de Gemeenschap op veterinair gebied erin de gezond-
heidstoestand van pluimvee te verbeteren en daardoor
het handelsverkeer van pluimvee en pluimveeproducten
te stimuleren en de ontwikkeling van deze sector te ga-
randeren. Voorts moet bij de vaststelling en uitvoering
van communautaire beleidsmaatregelen en werkzaamhe-
den een hoog niveau van bescherming van de gezond-
heid van de mens gewaarborgd worden.

(3) Influenzavirussen omvatten een groot aantal verschil-
lende virusstammen. De risico’s van de diverse influenza-
virusstammen voor de dier- en volksgezondheid zijn zeer
uiteenlopend, en, als gevolg van de snelle mutatie van de
virussen en de mogelijke recombinatie van het genetisch
materiaal van verschillende stammen, tot op zekere
hoogte onvoorspelbaar.

(4) De besmetting met bepaalde stammen van aviaire influ-
enzavirussen kan bij als huisdier gehouden vogels uitbra-
ken met de omvang van een epizoötie veroorzaken, die
tot een dusdanige mortaliteit en schade voor het pluim-
veebestand leiden dat hierdoor met name de rentabiliteit
van de hele pluimveehouderij gevaar kan lopen.

(5) Er zijn communautaire maatregelen ter bestrijding van
aviaire influenza vastgesteld bij Richtlijn 92/40/EEG van
de Raad van 19 mei 1992 tot vaststelling van commu-
nautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire in-
fluenza (3) om de bescherming van de diergezondheid te
garanderen en een bijdrage te leveren aan de ontwikke-
ling van de pluimveesector.

(6) In het licht van recente wetenschappelijke inzichten in de
risico’s van aviaire influenza voor de dier- en volksge-
zondheid, de ontwikkeling van nieuwe laboratoriumtests
en nieuwe vaccins en de ervaringen die gedurende re-
cente uitbraken van de ziekte in de Gemeenschap en
derde landen opgedaan zijn, moeten de maatregelen
van Richtlijn 92/40/EEG grondig worden herzien.

(7) Bij de nieuwe communautaire maatregelen dient ook re-
kening te worden gehouden met de meest recente advie-
zen van het Wetenschappelijk Comité voor de gezond-
heid en het welzijn van dieren en de Europese Autoriteit
voor voedselveiligheid (EFSA), alsmede met de wijzigin-
gen van de Gezondheidscode voor landdieren (Terrestrial
Animal Health Code) en het Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Animals (Handboek inzake
normen voor diagnostische tests en vaccins voor land-
dieren) van het Internationaal Bureau voor besmettelijke
veeziekten (OIE) ten aanzien van aviaire influenza.

(8) Sommige aviaire influenzavirussen zijn in bepaalde om-
standigheden ook overdraagbaar op de mens en kunnen
dan een ernstig gevaar voor de volksgezondheid vormen.
De in deze richtlijn vervatte bepalingen ter bestrijding
van de ziekte bij landbouwhuisdieren zouden onrecht-
streeks kunnen bijdragen tot het voorkomen van proble-
men voor de volksgezondheid. In dit stadium is het even-
wel vooral aan de lidstaten om dergelijke problemen aan
te pakken.

(9) Op communautair niveau worden de risico’s van influ-
enzavirussen voor de gezondheid van de mens in de
eerste plaats in andere maatregelen en rechtsinstrumenten
behandeld. Deze betreffen met name het bij Verordening
(EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de
Raad (4) opgerichte Europees Centrum voor ziektepreven-
tie en -bestrijding (ECDC), de aanbevelingen van de Com-
missie inzake een communautair draaiboek voor een in-
fluenzapandemie, het systeem voor vroegtijdige waar-
schuwing en reactie van de Europese Unie en de invoe-
ring van een Europees bewakingssysteem voor influenza.
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(10) De Commissie dient evenwel samen met het ECDC na te
gaan of op communautair niveau, naast de bepalingen
van deze richtlijn betreffende de diergezondheid, verdere
maatregelen met betrekking tot de volksgezondheid of de
gezondheid en veiligheid van de werknemers nodig zijn
om de risico’s van bepaalde aviaire influenzavirussen
voor de mens, en met name voor de werknemer die
met besmette dieren in contact komt, te behandelen en
de nodige wetgevingsvoorstellen in te dienen.

(11) De zogeheten laagpathogene aviaire influenzavirussen le-
veren volgens de huidige kennis geringere risico’s voor de
gezondheid op dan de hoogpathogene, die ontstaan als
gevolg van een mutatie van bepaalde laagpathogene vi-
russen.

(12) De Gemeenschapwetgeving voor de bestrijding van avi-
aire influenza dient de lidstaten in staat te stellen om op
adequate en flexibele wijze ziektebestrijdingsmaatregelen
te nemen, waarbij rekening wordt gehouden met de aan
de verschillende virusstammen verbonden risico’s en het
waarschijnlijke sociaal-economische effect van de maat-
regelen op de landbouwsector en andere betrokken sec-
toren, terwijl er tegelijkertijd zorg voor wordt gedragen
dat de maatregelen voor ieder afzonderlijk ziektescenario
het meest geschikt zijn.

(13) Gezien de mogelijkheid dat laagpathogene aviaire influ-
enzavirussen kunnen muteren in hoogpathogene, moeten
er maatregelen worden getroffen om de besmetting van
pluimvee vroegtijdig op het spoor te komen, zodat snel
opgetreden kan worden en passende en evenredige be-
strijdings- en uitroeiingsmaatregelen kunnen worden ge-
nomen, waaronder een systeem voor actieve bewaking
door de lidstaten. Die bewaking dient plaats te vinden
aan de hand van algemene richtsnoeren, die in het licht
van nieuwe kennis en ontwikkelingen op dit terrein aan-
gepast moeten worden.

(14) Bij iedere verdenking van besmetting met aviaire influ-
enza op grond van klinische of laboratoriumonderzoeken
of om een andere reden die aanleiding geeft tot de ver-
denking van besmetting dienen er onmiddellijk officiële
onderzoeken te worden uitgevoerd, zodat er, waar nodig,
snel en doeltreffend kan worden ingegrepen. Deze maat-
regelen moeten, zodra de besmetting bevestigd wordt,
zodanig verscherpt worden dat onder meer de door be-
smetting getroffen bedrijven of bedrijven waar besmet-
ting dreigt, worden geruimd.

(15) Indien besmetting met laagpathogeen aviair influenzavi-
rus wordt vastgesteld, kan de bestrijding met andere me-
thoden dan de voor hoogpathogene aviaire influenzavi-
russen voorgeschreven maatregelen plaatsvinden, gezien
de verschillende risiconiveaus van deze beide situaties.

(16) Bij het nemen van ziektebestrijdingsmaatregelen, en met
name bij het instellen van beperkingsgebieden, moeten

ook de dichtheid van de pluimveepopulatie en andere
risicofactoren in het gebied waar de besmetting is vast-
gesteld, in aanmerking worden genomen.

(17) Wanneer zich een uitbraak voordoet, moet verdere ver-
spreiding van de ziekte worden voorkomen door zorg-
vuldig toezicht op en beperking van alle verplaatsingen
van pluimvee en het gebruik van mogelijk besmette pro-
ducten, door de bioveiligheidsmaatregelen op alle niveaus
van de pluimveeproductie te verscherpen, door het reini-
gen en ontsmetten van besmette gebouwen, door de in-
stelling van beschermings- en toezichtsgebieden rond de
uitbraak en, indien nodig, door vaccinatie.

(18) Communautaire maatregelen ter bestrijding van hoogpa-
thogene aviaire influenza moeten in de eerste plaats ge-
richt zijn op het ruimen van besmette koppels in over-
eenstemming met de Gemeenschapswetgeving inzake
dierwelzijn.

(19) Richtlijn 93/119/EG van de Raad van 22 december 1993
inzake de bescherming van dieren bij het slachten of
doden (5) bevat minimumnormen voor de bescherming
van dieren bij het slachten of doden, mede ter bestrijding
van ziekten. Die voorschriften zijn ten volle van toepas-
sing op het slachten of doden uit hoofde van onderha-
vige richtlijn.

(20) Vaccinatie tegen aviaire influenza kan een doeltreffende
aanvulling zijn van ziektebestrijdingsmaatregelen, waar-
door het massale doden en vernietigen van pluimvee of
andere in gevangenschap levende vogels voorkomen kan
worden. Volgens de huidige stand van kennis kan vacci-
natie niet alleen nuttig zijn als kortetermijnmaatregel in
noodsituaties, maar ook als langetermijnmaatregel ter
voorkoming van ziekte in situaties waarin er een groter
risico bestaat dat aviaire influenzavirussen worden inge-
sleept door in het wild levende dieren of andere bronnen.
Daarom dienen er maatregelen ten behoeve van zowel
preventieve vaccinaties als noodvaccinaties te worden ge-
nomen.

(21) Gevaccineerd pluimvee is weliswaar beschermd tegen de
klinische ziektesymptomen, maar kan toch besmet raken
en zo bijdragen tot de verdere verspreiding van de be-
smetting. Vaccinatie moet derhalve gepaard gaan met
toereikende, op communautair niveau vastgelegde toe-
zichts- en beperkende maatregelen. Daarom moet het
vaccinatiebeleid het onderscheid tussen besmette en ge-
vaccineerde dieren mogelijk maken. Producten van ge-
vaccineerd pluimvee, zoals vlees en consumptie-eieren,
moeten bijgevolg in overeenstemming met de desbetref-
fende Gemeenschapswetgeving, met inbegrip van deze
richtlijn, in het handelsverkeer gebracht worden.
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(22) De Gemeenschap en de lidstaten dienen ook over de
mogelijkheid te beschikken om vaccinvoorraden aan te
leggen om in geval van nood pluimvee of andere in
gevangenschap levende vogels mee in te enten.

(23) Er moeten voorschriften worden vastgesteld om te garan-
deren dat voor de diagnose van aviaire influenza gebruik
wordt gemaakt van geharmoniseerde procedures en me-
thoden, zoals bijvoorbeeld de diensten van een commu-
nautair referentielaboratorium en van referentielaborato-
ria in de lidstaten.

(24) Om in door een of meer uitbraken van aviaire influenza
ontstane noodsituaties doeltreffend te kunnen optreden,
moeten de lidstaten de noodzakelijke voorbereidingen
treffen, met name door het opstellen van rampenplannen
en de oprichting van ziektebestrijdingscentra.

(25) Als er aviaire influenza wordt ontdekt tijdens de invoer
in een quarantainevoorziening of -station bedoeld in Be-
schikking 2000/666/EG van de Commissie van 16 okto-
ber 2000 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke
voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire cer-
tificering voor de invoer van vogels, met uitzondering
van pluimvee, alsmede van quarantainevoorschriften (6),
dient dit aan de Commissie te worden gemeld. De bij
uitbraken in de lidstaten voorgeschreven meldingen in de
zin van Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 de-
cember 1982 inzake de melding van dierziekten in de
Gemeenschap (7) zijn daarvoor niet geschikt.

(26) Reiniging en ontsmetting dienen een integrerend deel uit
te maken van het communautaire beleid inzake de be-
strijding van aviaire influenza. Ontsmettingsmiddelen
moeten gebruikt worden in overeenstemming met Richt-
lijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen
van biociden (8).

(27) Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Par-
lement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling
van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor mense-
lijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (9) regelt
de verzameling, het vervoer, de opslag, het hanteren, de
verwerking en het gebruik of de verwijdering van dier-
lijke bijproducten, met inbegrip van dieren die worden
gedood om een epizoötie uit te roeien, zodat deze geen
gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier.
Die verordening en de uitvoeringsmaatregelen ervan bie-
den een algemeen kader voor de verwijdering van dode

dieren. Er moeten volgens de comitéprocedure, voor-
zover nodig, specifieke, aanvullende of andere maatrege-
len worden getroffen om de bestaande maatregelen ter
bestrijding van aviaire influenza aan te scherpen.

(28) Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststel-
ling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmid-
delen van dierlijke oorsprong (10) en Verordening (EG) nr.
852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (11) kunnen
onder bepaalde omstandigheden worden toegepast op
eieren die afkomstig zijn van bedrijven waar pluimvee
wordt gehouden waarvan vermoed wordt dat zij met
aviaire influenza zijn besmet.

(29) De lidstaten moeten sancties vaststellen op overtredingen
van de bepalingen van deze richtlijn en ervoor zorgen
dat deze sancties worden toegepast. De sancties moeten
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

(30) De bijlagen bij deze richtlijn moeten, zo nodig, met
spoed gewijzigd kunnen worden om recht te doen aan
de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische
kennis.

(31) Gezien de onvoorspelbare ontwikkeling van influenza-
virussen moet worden voorzien in een snelle procedure
om met spoed aanvullende of specifiekere maatregelen
ter bestrijding van de besmetting van pluimvee en andere
diersoorten op Gemeenschapsniveau vast te stellen wan-
neer zulks passend is.

(32) In deze richtlijn is vastgelegd welke bestrijdingsmaatrege-
len minimaal moeten worden genomen bij een uitbraak
van aviaire influenza bij pluimvee en andere in gevangen-
schap levende vogels. Het staat de lidstaten echter vrij
stringentere bestuursrechtelijke en sanitaire maatregelen
vast te stellen op het binnen de werkingssfeer van deze
richtlijn vallende gebied. Voorts bepaalt de richtlijn dat de
autoriteiten van de lidstaten maatregelen mogen nemen
die in verhouding staan tot het aan de diverse ziekte-
situaties verbonden gezondheidsrisico.

(33) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel is het, ten-
einde de fundamentele doelstelling van het waarborgen
van de ontwikkeling van de pluimveehouderij en het
leveren van een bijdrage aan de bescherming van de dier-
gezondheid te verwezenlijken, noodzakelijk en passend
voorschriften inzake specifieke maatregelen en mini-
mummaatregelen voor de preventie en bestrijding van
aviaire influenza te regelen. Deze richtlijn gaat overeen-
komstig de derde alinea van artikel 5 van het Verdrag
niet verder dan wat nodig is om de beoogde doelstel-
lingen te verwezenlijken.
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(34) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maat-
regelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig Be-
sluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdhe-
den (12).

(35) Ter wille van de duidelijkheid en de rationele ordening
van de Gemeenschapswetgeving moet Richtlijn
92/40/EEG worden ingetrokken en worden vervangen
door deze richtlijn.

(36) In overeenstemming met punt 34 van het interinstitutio-
neel akkoord „Beter wetgeven” (13) moedigt de Raad de
lidstaten aan om, voor zichzelf en in het belang van de
Gemeenschap, hun eigen tabellen op te stellen waarin,
voorzover mogelijk, de correlatie tussen deze richtlijn en
de omzettingsmaatregelen is weergegeven, en deze tabel-
len openbaar te maken.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ONDERWERP, WERKINGSSFEER EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp en werkingssfeer

1. In deze richtlijn worden vastgesteld:

a) bepaalde preventieve maatregelen inzake het toezicht op en
de vroegtijdige detectie van aviaire influenza die erop gericht
zijn de bevoegde autoriteiten en de landbouwsector meer
bewust te maken van en beter voor te bereiden op de risico’s
van die ziekte;

b) de minimale bestrijdingsmaatregelen die bij een uitbraak van
aviaire influenza onder pluimvee of andere in gevangenschap
levende vogels en bij de vroegtijdige signalering van een
eventuele overdracht van aviaire influenzavirussen op zoog-
dieren genomen moeten worden;

c) andere subsidiaire maatregelen om de overdracht van aviaire
influenzavirussen op andere diersoorten te voorkomen.

2. Het staat de lidstaten vrij stringentere maatregelen vast te
stellen op het binnen de werkingssfeer van deze richtlijn val-
lende gebied.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

1) „aviaire influenza”: een besmetting met influenza als om-
schreven in bijlage 1;

2) „hoogpathogene aviaire influenza (HPAI)”: een besmetting
met influenza als omschreven in bijlage 2;

3) „laagpathogene aviaire influenza (LPAI)”: een besmetting
met influenza als omschreven in bijlage 3;

4) „pluimvee”: alle voor de productie van vlees of consumptie-
eieren, voor de productie van andere producten, voor het
uitzetten in het wild of voor het kweken van deze soorten
vogels, in gevangenschap gefokte of gehouden vogels;

5) „wilde vogel”: in het wild levende vogel die niet wordt
gehouden op een bedrijf als omschreven in punt 8;

6) „andere in gevangenschap levende vogel”: andere vogels dan
pluimvee die om andere dan de in punt 4 vermelde rede-
nen in gevangenschap worden gehouden, waaronder vogels
die voor voorstellingen, wedstrijdvluchten, tentoonstellin-
gen, wedstrijden, het kweken of het verkopen worden ge-
houden;

7) „officieel geregistreerde zeldzame pluimveerassen of andere
in gevangenschap levende vogels”: pluimvee of andere in
gevangenschap levende vogels die de bevoegde autoriteit in
het kader van het bij artikel 62 vastgelegde rampenplan
officieel als zeldzaam ras heeft erkend;

8) „bedrijf”: agrarische of andere inrichtingen, onder meer
broederijen, circussen, dierentuinen, vogelwinkels, vogel-
markten en volières, waarin pluimvee of andere in gevan-
genschap levende vogels worden gekweekt of gehouden.
Deze definitie heeft evenwel geen betrekking op slachthui-
zen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen en -stati-
ons, grensinspectieposten en laboratoria die van de be-
voegde autoriteit de toestemming hebben gekregen om
aviaire-influenzavirussen te bewaren;

9) „commercieel pluimveebedrijf”: bedrijf waar voor commer-
ciële doeleinden pluimvee wordt gehouden;
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10) „niet-commercieel bedrijf”: een bedrijf waar pluimvee of
andere in gevangenschap levende vogels door hun eige-
naars worden gehouden:

a) voor eigen consumptie of gebruik; of

b) als gezelschapsdieren;

11) „compartiment voor pluimvee” of „compartiment voor an-
dere in gevangenschap levende vogels”: een bedrijf of be-
drijven waarvoor een gemeenschappelijk systeem voor bio-
veiligheidsmanagement geldt, en waar een subpopulatie
pluimvee of een subpopulatie van andere in gevangenschap
levende vogels met een ten aanzien van aviaire influenza
duidelijk onderscheiden gezondheidsstatus gehouden wordt,
die aan adequate maatregelen inzake toezicht, controle en
bioveiligheid zijn onderworpen;

12) „koppel”: alle pluimvee of andere in gevangenschap levende
vogels binnen één productie-eenheid;

13) „productie-eenheid”: een eenheid van een bedrijf waarvan
de officiële dierenarts de zekerheid heeft dat zij, wat de
ligging en de dagelijkse verzorging van het pluimvee of
de andere in gevangenschap levende vogels die daar ge-
houden worden betreft, volledig gescheiden is van andere
eenheden in hetzelfde bedrijf;

14) „eendagskuikens”: alle pluimvee dat nog geen 72 uur oud is
en nog niet gevoerd is; muskuseenden (Cairina moschata)
of kruisingen, nog geen 72 uur oud, al dan niet gevoerd;

15) „diagnosehandboek”: het diagnosehandboek bedoeld in ar-
tikel 50, lid 1;

16) „pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels die
van besmetting verdacht worden”: pluimvee en andere in
gevangenschap levende vogels die zodanige klinische symp-
tomen, postmortemlaesies of reacties op laboratoriumtests
vertonen dat de aanwezigheid van aviaire influenza niet
kan worden uitgesloten;

17) „eigenaar”: een natuurlijke of rechtspersoon die pluimvee of
andere in gevangenschap levende vogels in eigendom heeft
of belast is met het houden ervan, al dan niet voor com-
merciële doeleinden;

18) „bevoegde autoriteit”: de voor het verrichten van fysieke
controles of het vervullen van administratieve formaliteiten

in de zin van deze richtlijn bevoegde autoriteit van een
lidstaat of de autoriteit waaraan deze bevoegdheden zijn
overgedragen;

19) „officiële dierenarts”: de door de bevoegde autoriteit aange-
wezen dierenarts;

20) „officiële bewaking”: het door de bevoegde autoriteit nauw-
lettend monitoren van de gezondheidsstatus van pluimvee
of andere in gevangenschap levende vogels of zoogdieren
op een bedrijf met betrekking tot aviaire influenza;

21) „officieel toezicht”: de maatregelen van de bevoegde auto-
riteit om te controleren of de voorschriften van deze richt-
lijn en de aanwijzingen van die autoriteit om daaraan te
voldoen, in acht worden of zijn genomen;

22) „doden”: iedere andere handeling dan slachten die de dood
van zoogdieren, pluimvee of andere in gevangenschap le-
vende vogels tot gevolg heeft;

23) „slachten”: iedere handeling die de dood van zoogdieren of
pluimvee door uitbloeden tot gevolg heeft met het oog op
menselijke consumptie;

24) „verwijderen”: het verzamelen, vervoeren, opslaan, hanteren,
verwerken of verwijderen van dierlijke bijproducten over-
eenkomstig:

a) Verordening (EG) nr. 1774/2002; of

b) volgens de procedure van artikel 64, lid 2, vast te stellen
regels;

25) „communautaire vaccinbank”: in overeenstemming met ar-
tikel 58, lid 1, aangewezen inrichting voor de opslag van
communautaire voorraden vaccins tegen aviaire influenza;

26) „contactbedrijf”: een bedrijf waar als gevolg van de ligging,
de verplaatsing van personen, pluimvee of andere in ge-
vangenschap levende vogels, voertuigen, of anderszins, avi-
aire influenza kan zijn in- of uitgesleept;

27) „vermoedelijke uitbraak”: een bedrijf waar de bevoegde au-
toriteit de aanwezigheid van aviaire influenza vermoedt;

28) „uitbraak”: een bedrijf waar de aanwezigheid van aviaire
influenza door de bevoegde autoriteit is bevestigd;
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29) „primaire uitbraak”: een uitbraak die in epizoötiologisch
opzicht geen verband houdt met een eerdere uitbraak in
hetzelfde gebied van een lidstaat, zoals gedefinieerd in arti-
kel 2, lid 2, punt p), van Richtlijn 64/432/EEG van 26 juni
1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het ge-
bied van het intracommunautaire handelsverkeer in runde-
ren en varkens (14), of de eerste uitbraak in een ander ge-
bied van dezelfde lidstaat;

30) „DIVA (differentiating infected from vaccinated animal)-
strategie”: een vaccinatiebeleid dat het mogelijk maakt om
gevaccineerde/besmette en gevaccineerde/niet-besmette die-
ren van elkaar te onderscheiden door toepassing van een
diagnostische test om antilichamen tegen het veldvirus aan
te tonen en door het gebruik van niet-gevaccineerde ver-
klikkerdieren;

31) „zoogdier”: een tot de klasse Mammalia behorend dier, met
uitzondering van de mens;

32) „karkas”: voor menselijke consumptie ongeschikt pluimvee
en andere vogels die zijn gestorven of gedood, of delen
daarvan.

HOOFDSTUK II

VOORZORGSMAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE BIO-
VEILIGHEID, BEWAKING, KENNISGEVINGEN EN EPIZOÖTIO-

LOGISCH ONDERZOEK

Artikel 3

Voorzorgsmaatregelen op het gebied van de bioveiligheid

Specifieke bepalingen betreffende voorzorgsmaatregelen op het
gebied van de bioveiligheid kunnen volgens de procedure van
artikel 64, lid 2, worden vastgesteld.

Artikel 4

Bewakingsprogramma’s

1. De lidstaten voeren bewakingsprogramma’s uit om:

a) de prevalentie van besmetting met het virus van aviaire in-
fluenza, subtypes H5 en H7, bij diverse soorten pluimvee te
kunnen opsporen,

b) door een regelmatig geactualiseerde risicobeoordeling een
beter inzicht te verkrijgen in de bedreiging door van vogels
afkomstige influenzavirussen, die door in het wild levende
vogels worden overgedragen.

2. De bewakingsprogramma’s bedoeld in lid 1, onder a),
voldoen aan richtsnoeren die door de Commissie volgens de
procedure van artikel 64, lid 2, worden opgesteld.

Artikel 5

Kennisgeving

1. De lidstaten zien erop toe dat de aanwezigheid of de
vermoedelijke aanwezigheid van aviaire influenza verplicht en
onmiddellijk bij de bevoegde autoriteit wordt gemeld.

2. Onverminderd de communautaire wetgeving inzake de
melding van uitbraken van dierziekten, stellen de lidstaten de
Commissie overeenkomstig bijlage II in kennis van door de
bevoegde autoriteit bevestigde resultaten betreffende de aanwe-
zigheid van aviaire influenza in slachthuizen, vervoermiddelen,
grensinspectieposten en op andere plaatsen aan de grenzen van
de Gemeenschap en in quarantainevoorzieningen of -stations
die voldoen aan de communautaire wetgeving inzake de invoer
van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels.

3. De lidstaten delen de resultaten mee van de bewaking van
zoogdieren op aviaire influenza.

Artikel 6

Epizoötiologisch onderzoek

1. De lidstaten zien erop toe dat een aanvang wordt gemaakt
met epizoötiologisch onderzoek aan de hand van vragenlijsten,
vastgesteld in het kader van de in artikel 62 voorziene rampen-
plannen.

2. Het epizoötiologisch onderzoek omvat tenminste het vol-
gende:

a) de duur van de periode waarin aviaire influenza op het
bedrijf of in andere gebouwen of vervoermiddelen aanwezig
kan zijn geweest;

b) de mogelijke oorsprong van de aviaire influenza;

c) de tracering van eventuele contactbedrijven;

d) de verplaatsingen van pluimvee of andere in gevangenschap
levende vogels, personen, zoogdieren, voertuigen, alle mate-
riaal of andere middelen waardoor het virus van aviaire in-
fluenza verspreid kan zijn.
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3. De bevoegde autoriteit betrekt het epizoötiologisch onder-
zoek in haar overwegingen wanneer:

a) zij besluit over aanvullende ziektebestrijdingsmaatregelen
overeenkomstig deze richtlijn; en

b) zij afwijkingen toestaat overeenkomstig deze richtlijn.

4. Indien uit het epizoötiologisch onderzoek blijkt dat de
aviaire influenza mogelijkerwijze ingesleept is uit of zich ver-
spreid heeft naar andere lidstaten, worden de Commissie en de
andere betrokken lidstaten onmiddellijk van alle bevindingen
van het onderzoek op de hoogte gesteld.

HOOFDSTUK III

VERMOEDELIJKE UITBRAKEN

Artikel 7

Maatregelen op bedrijven met vermoedelijke uitbraak

1. In het geval van een vermoedelijke uitbraak stelt de be-
voegde autoriteit onmiddellijk een onderzoek in om het ver-
moeden van besmetting met aviaire influenza te bevestigen of
uit te sluiten, in overeenstemming met het diagnosehandboek,
en plaatst zij het bedrijf onder officiële bewaking. De bevoegde
autoriteit ziet erop toe dat de in de leden 2 en 3 vermelde
maatregelen worden nageleefd.

2. De bevoegde autoriteit draagt er zorg voor dat op het
bedrijf de volgende maatregelen worden genomen:

a) het pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels en
alle gedomesticeerde zoogdieren worden geteld of, eventueel,
wordt hun aantal per soort pluimvee of per andere in ge-
vangenschap levende vogelsoort geraamd;

b) per categorie wordt een lijst opgesteld van het geschatte
aantal stuks pluimvee, andere in gevangenschap levende vo-
gels en alle gedomesticeerde zoogdieren op het bedrijf die
reeds ziek, gestorven of waarschijnlijk besmet zijn; deze lijst
wordt dagelijks bijgewerkt zodat rekening wordt gehouden
met alle gedurende de vermoedelijke uitbraak uitgebroede,
geboren en gestorven dieren en wordt desgevraagd overge-
legd aan de bevoegde autoriteit;

c) alle pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels
worden binnen een gebouw op hun bedrijf gebracht en
daar gehouden. Wanneer dit weinig praktisch is of indien
hun welzijn in het gedrang komt, worden zij op andere
plaatsen in het bedrijf ondergebracht zodat ze niet in contact
komen met ander pluimvee of andere in gevangenschap

levende vogels op andere bedrijven. Alle redelijke maatrege-
len worden genomen om ze zo weinig mogelijk in contact te
laten komen met wilde vogels;

d) er mogen geen pluimvee en andere in gevangenschap le-
vende vogels het bedrijf in of uit;

e) karkassen van pluimvee of andere in gevangenschap levende
vogels, vlees van pluimvee, met inbegrip van slachtafval
(hierna „pluimveevlees” genoemd), pluimveevoeder (hierna
„voeder” genoemd), gereedschap, materiaal, afval, uitwerpse-
len, mest van pluimvee of andere in gevangenschap levende
vogels (hierna „mest” genoemd), drijfmest, gebruikt strooisel
of andere objecten waardoor het virus van aviaire influenza
kan worden overgedragen, mogen het bedrijf niet uit zonder
toestemming van de bevoegde autoriteit; er worden adequate
bioveiligheidsmaatregelen in acht genomen om het risico op
verspreiding van aviaire influenza zo klein mogelijk te ma-
ken;

f) eieren mogen niet van het bedrijf worden afgevoerd;

g) de verplaatsing van personen, gedomesticeerde zoogdieren,
voertuigen en materieel in en uit het bedrijf is onderworpen
aan de voorwaarden en de toestemming van de bevoegde
autoriteit;

h) bij de in- en uitgangen van de gebouwen waar het pluimvee
of andere in gevangenschap levende vogels zijn gehuisvest en
van het bedrijf zelf worden adequate ontsmettingsvoorzie-
ningen gebruikt overeenkomstig de instructies van de be-
voegde autoriteit.

3. De bevoegde autoriteit waarborgt dat er een epizoötiolo-
gisch onderzoek wordt verricht overeenkomstig artikel 6 (hierna
„het epizoötiologisch onderzoek” genoemd).

4. Onverminderd lid 1 kan de bevoegde autoriteit in andere
gevallen voorzien in de voorlegging van monsters. In die om-
standigheden kan de bevoegde autoriteit optreden zonder be-
paalde of alle in lid 2 genoemde maatregelen te nemen.

Artikel 8

Afwijkingen van bepaalde maatregelen op bedrijven met
vermoedelijke uitbraak

1. De bevoegde autoriteit kan op basis van een risicobeoor-
deling en in het licht van de genomen voorzorgsmaatregelen en
de bestemming van de te vervoeren vogels en producten afwij-
kingen van de in artikel 7, lid 2, onder c) tot en met e), be-
doelde maatregelen toestaan.
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2. De bevoegde autoriteit kan afwijkingen toestaan van de in
artikel 7, lid 2, onder h), vermelde maatregelen voor andere in
gevangenschap levende vogels die in niet-commerciële inrichtin-
gen worden gehouden.

3. Met betrekking tot artikel 7, lid 2, onder f), kan de be-
voegde autoriteit evenwel toestaan dat eieren:

a) rechtstreeks worden gezonden naar een inrichting voor de
bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in
hoofdstuk II, sectie X van bijlage III bij Verordening (EG) nr.
853/2004 en worden gehanteerd en behandeld in overeen-
stemming met hoofdstuk XI van bijlage II bij Verordening
(EG) nr. 852/2004. Een dergelijke toestemming van de be-
voegde autoriteit moet voldoen aan de voorschriften van
bijlage III bij deze richtlijn; of

b) worden verwijderd.

Artikel 9

Duur van de maatregelen op de bedrijven met vermoede-
lijke uitbraak

De maatregelen overeenkomstig artikel 7 die bij vermoedelijke
uitbraken worden genomen, blijven van kracht totdat de be-
voegde autoriteit de zekerheid heeft verkregen dat het vermoe-
den van aviaire influenza kan worden uitgesloten.

Artikel 10

Aanvullende maatregelen op grond van het epizoötio-
logisch onderzoek

1. Aan de hand van de voorlopige resultaten van een epizoö-
tiologisch onderzoek kan de bevoegde autoriteit de in de leden
2, 3 en 4 genoemde maatregelen nemen, met name indien het
bedrijf in een gebied met een hoge pluimveedichtheid gelegen is.

2. De verplaatsingen van pluimvee, andere in gevangenschap
levende vogels en eieren en de verplaatsing van in de pluimvee-
sector gebruikte voertuigen kunnen in een welbepaald gebied of
in een gehele lidstaat tijdelijk beperkt worden.

Deze beperking kan ook van toepassing worden verklaard op de
verplaatsing van gedomesticeerde zoogdieren, maar geldt dan
niet langer dan 72 uur, tenzij dit gerechtvaardigd wordt.

3. De maatregelen van artikel 11 kunnen van toepassing
worden op het bedrijf.

Indien de omstandigheden dit toelaten, kan de toepassing van
deze maatregelen evenwel tot van besmetting verdacht pluimvee
of andere in gevangenschap levende vogels en de productie-
eenheden daarvan beperkt blijven.

Bij het doden van het pluimvee of de andere in gevangenschap
levende vogels worden in overeenstemming met het diagnose-
handboek monsters genomen, zodat het risico van een vermoe-
delijke uitbraak kan worden bevestigd of uitgesloten.

4. Rond het bedrijf kan een tijdelijk bestrijdingsgebied wor-
den ingesteld en de maatregelen overeenkomstig artikel 7, lid 2,
worden, zo nodig, van toepassing op de bedrijven binnen dit
gebied.

HOOFDSTUK IV

HOOGPATHOGENE AVIAIRE INFLUENZA (HPAI)

AFDELING 1

Bedrijven, afzonderlijke productie-eenheden en contact-
bedrijven

Artikel 11

Maatregelen op bedrijven met uitbraak

1. Bij een uitbraak van HPAI ziet de bevoegde autoriteit erop
toe dat de in artikel 7, leden 2 en 3, en de in de leden 2 tot en
met 10 van dit artikel bedoelde maatregelen worden getroffen.

2. Alle pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels
op het bedrijf worden onmiddellijk onder officieel toezicht ge-
dood. Bij het doden wordt zodanig te werk gegaan dat het risico
van verspreiding van aviaire influenza wordt voorkomen, met
name tijdens het vervoer.

Op basis van een risicobeoordeling inzake de verdere versprei-
ding van aviaire influenza kunnen de lidstaten evenwel afwij-
kingen toestaan voor bepaalde soorten pluimvee of andere in
gevangenschap levende vogels en deze niet laten doden.

De bevoegde autoriteit kan passende maatregelen nemen om de
mogelijkheid dat aviaire influenza op wilde vogels op het bedrijf
wordt overgebracht te beperken.

3. Alle karkassen en eieren op het bedrijf worden onder
officieel toezicht verwijderd.

4. Pluimvee dat reeds uit eieren is verkregen die van het
bedrijf zijn afgevoerd in de periode tussen de datum waarop
de HPAI waarschijnlijk het bedrijf is ingesleept en het tijdstip
waarop de in artikel 7, lid 2, bedoelde maatregelen van toepas-
sing zijn geworden, wordt onder officieel toezicht geplaatst en
er worden onderzoeken conform het diagnosehandboek uitge-
voerd.
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5. Vlees van pluimvee en eieren die van het bedrijf zijn afge-
voerd tussen de datum waarop de HPAI waarschijnlijk het be-
drijf is ingesleept en het tijdstip waarop de in artikel 7, lid 2,
bedoelde maatregelen van toepassing zijn geworden, worden,
voorzover mogelijk, getraceerd en onder officieel toezicht ver-
wijderd.

6. Alle stoffen en afval die mogelijk besmet zijn, zoals voe-
der, worden vernietigd of zodanig behandeld in overeenstem-
ming met de instructies van de officiële dierenarts dat de ver-
nietiging van het virus van de aviaire influenza gewaarborgd is.

7. Mogelijk verontreinigde mest, drijfmest en strooisel wor-
den echter onderworpen aan een of meer van de in artikel 48
bedoelde maatregelen.

8. Na de verwijdering van de karkassen worden de gebouwen
waar de dieren waren gehuisvest, weiden en grond, het mogelijk
besmette materieel en de voor het vervoer van het pluimvee of
andere in gevangenschap levende vogels, karkassen, vlees, voe-
der, mest, drijfmest, strooisel en ander mogelijk besmet mate-
riaal of mogelijk besmette stoffen gebruikte voertuigen onder-
worpen aan een of meer van de in artikel 48 bedoelde proce-
dures.

9. Andere in gevangenschap levende vogels of gedomesti-
ceerde zoogdieren mogen zonder toestemming van de bevoegde
autoriteit het bedrijf niet worden binnengebracht of het verlaten.

Deze beperkende maatregel geldt niet voor gedomesticeerde
zoogdieren die alleen toegang hebben tot voor mensen be-
stemde leefruimte.

10. Bij een primaire uitbraak wordt het virusisolaat onder-
worpen aan de in het diagnosehandboek vastgestelde laborato-
riumprocedure om het genetische subtype te bepalen.

Het virusisolaat wordt zo spoedig mogelijk aan het in artikel 51,
lid 1, bedoelde communautaire referentielaboratorium toege-
zonden.

Artikel 12

Afwijkingen

1. De lidstaten stellen uitvoeringsbepalingen op voor het toe-
staan van de in artikel 11, lid 2, en in de artikelen 13 en 14
genoemde afwijkingen, waaronder passende alternatieve maat-
regelen en bepalingen. Die afwijkingen zijn gebaseerd op een
door de bevoegde autoriteit uitgevoerde risicobeoordeling.

2. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk in kennis
van iedere afwijking die zij in overeenstemming met artikel 13,
lid 1, en artikel 14 hebben toegestaan.

3. Wanneer een afwijking in overeenstemming met artikel
13, lid 1, en artikel 14 is toegestaan, pleegt de Commissie

met de desbetreffende lidstaat onmiddellijk overleg over de situ-
atie en bespreekt zij deze zo spoedig mogelijk in het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid (hierna „het
Comité” genoemd).

4. Met inachtneming van de afwijkingen die eventueel over-
eenkomstig artikel 13, lid 1, en artikel 14 zijn toegestaan, kun-
nen volgens de in artikel 64, lid 3, bedoelde procedure maat-
regelen worden genomen ter voorkoming van de verspreiding
van aviaire influenza.

Artikel 13

Afwijkingen voor bepaalde bedrijven

1. Bij een uitbraak van HPAI in een niet-commercieel bedrijf,
een circus, een dierentuin, een vogelwinkel, een wildpark, een
omheind terrein waar pluimvee en andere in gevangenschap
levende vogels voor wetenschappelijke doeleinden of met het
oog op de bescherming van bedreigde soorten of officieel ge-
registreerde zeldzame pluimveerassen of andere in gevangen-
schap levende vogels gehouden worden, kan de bevoegde auto-
riteit afwijkingen toestaan van de in artikel 11, lid 2, eerste
alinea, vermelde maatregelen, mits de ziektebestrijding hierdoor
niet in gevaar komt.

2. De bevoegde autoriteit draagt er bij het toestaan van een
in lid 1 bedoelde afwijking zorg voor dat het pluimvee en de
andere in gevangenschap levende vogels waarvoor de afwijking
geldt:

a) binnen een gebouw op hun bedrijf worden gebracht en daar
gehouden. Wanneer dit weinig praktisch is, of indien hun
welzijn in het gedrang komt, worden zij op andere plaatsen
in het bedrijf ondergebracht zodat ze niet in contact komen
met ander pluimvee of andere in gevangenschap levende
vogels op andere bedrijven. Alle redelijke maatregelen wor-
den genomen om ze zo weinig mogelijk in contact te laten
komen met wilde vogels;

b) in overeenstemming met het diagnosehandboek verder be-
waakt en getest worden en niet verplaatst worden totdat uit
de laboratoriumtests blijkt dat zij niet langer een significant
risico opleveren voor de verdere verspreiding van HPAI; en

c) hun bedrijf van herkomst niet verlaten, behalve om te wor-
den geslacht, of naar een ander bedrijf worden gebracht

i) dat zich in dezelfde lidstaat bevindt; in dit geval vindt het
vervoer volgens de aanwijzingen van de bevoegde auto-
riteit plaats; of

ii) dat zich in een andere lidstaat bevindt; in dat geval is de
toestemming van de lidstaat van bestemming vereist.
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3. De bevoegde autoriteit kan afwijkingen toestaan van de in
artikel 11, lid 5, vermelde maatregelen voor eieren die recht-
streeks worden gezonden naar een inrichting voor de bereiding
van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II,
sectie X van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en die
worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met
hoofdstuk IX van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004.

Dergelijke toestemmingen voldoen aan de voorschriften van
bijlage III bij deze richtlijn.

Artikel 14

Maatregelen bij uitbraken van HPAI in afzonderlijke
productie-eenheden

Bij een uitbraak van HPAI in een bedrijf dat uit twee of meer
afzonderlijke productie-eenheden bestaat, kan de bevoegde auto-
riteit voor productie-eenheden met pluimvee of andere in ge-
vangenschap levende vogels ten aanzien waarvan geen vermoe-
den van HPAI bestaat, afwijkingen van de in artikel 11, lid 2,
eerste alinea, vermelde maatregelen toestaan, mits de ziektebe-
strijding hierdoor niet in gevaar komt.

Dergelijke afwijkingen voor twee of meer afzonderlijke produc-
tie-eenheden worden alleen toegestaan indien de officiële dieren-
arts, daarbij lettend op de structuur, omvang, bedrijfsvoering,
huisvesting, voedering, watervoorziening, het materieel, perso-
neel en de bezoekers van de ruimten, heeft vastgesteld dat deze
qua ligging en dagelijkse verzorging van aldaar gehouden pluim-
vee, of andere in gevangenschap levende vogels volledig van
andere productie-eenheden afgescheiden zijn.

Artikel 15

Maatregelen op contactbedrijven

1. Aan de hand van het epizoötiologische onderzoek besluit
de bevoegde autoriteit of een bedrijf als contactbedrijf wordt
beschouwd.

De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat de in artikel 7, lid 2,
bedoelde maatregelen op contactbedrijven worden toegepast
totdat de aanwezigheid van HPAI overeenkomstig het diagnose-
handboek is uitgesloten.

2. Aan de hand van het epizoötiologisch onderzoek kan de
bevoegde autoriteit de in artikel 11 genoemde maatregelen op
contactbedrijven toepassen, met name wanneer het contactbe-
drijf in een gebied met hoge pluimveedichtheid is gelegen.

De voornaamste criteria voor de toepassing van de maatregelen
overeenkomstig artikel 11 zijn in bijlage IV vastgelegd.

3. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat er bij het doden
van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels mon-

sters worden genomen om overeenkomstig het diagnosehand-
boek de aanwezigheid van het HPAI-virus op contactbedrijven
te kunnen bevestigen of uit te sluiten.

4. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat op bedrijven waar
pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels gedood en
verwijderd zijn en aviaire influenza vervolgens wordt bevestigd,
de gebouwen en het mogelijk besmette materieel en de voor het
vervoer van het pluimvee, andere in gevangenschap levende
vogels, karkassen, vlees, voeder, mest, drijfmest, strooisel en
ander mogelijk besmet materiaal of mogelijk besmette stoffen
gebruikte voertuigen aan een of meer van de in artikel 48 be-
doelde procedures onderworpen worden.

AFDELING 2

Beschermings- en toezichtsgebieden en verdere beperkings-
gebieden

Artikel 16

Instelling van beschermings- en toezichtsgebieden en ver-
dere beperkingsgebieden bij uitbraken van HPAI

1. Onmiddellijk na een uitbraak van HPAI bakent de be-
voegde autoriteit de volgende gebieden af:

a) een beschermingsgebied met een straal van ten minste drie
kilometer rond het bedrijf;

b) een toezichtgebied met een straal van ten minste tien kilo-
meter rond het bedrijf, met inbegrip van het beschermings-
gebied.

2. Indien een uitbraak van HPAI is bevestigd bij andere in
gevangenschap levende vogels in een niet-commercieel bedrijf,
een circus, een dierentuin, een vogelwinkel, een wildpark of een
omheind terrein waar andere in gevangenschap levende vogels
voor wetenschappelijke doeleinden of met het oog op de be-
scherming van bedreigde soorten of officieel geregistreerde zeld-
zame rassen van andere in gevangenschap levende vogels, met
uitzondering van pluimvee, gehouden worden, kan de bevoegde
autoriteit, voorzover dat nodig is, op basis van een risicobeoor-
deling afwijken van de bepalingen van de afdelingen 2 tot en
met 4 wat betreft de instelling van beschermings- en toezichts-
gebieden en de daarop van toepassing zijnde maatregelen, mits
de ziektebestrijding door deze afwijkingen niet in het gedrang
komt.

3. Bij de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden
overeenkomstig lid 1 houdt de bevoegde autoriteit minimaal
rekening met de volgende criteria:

a) het epizoötiologisch onderzoek;

b) de geografische situatie, in het bijzonder natuurlijke grenzen;
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c) de ligging van het bedrijf en de afstand ten opzichte van
andere bedrijven, en het geraamde aantal stuks pluimvee;

d) het patroon van de verplaatsingen van en de handel in
pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels;

e) de aanwezige voorzieningen en het personeel voor de con-
trole op verplaatsingen van pluimvee of andere in gevangen-
schap levende vogels, hun karkassen, mest, strooisel (nieuw
of gebruikt) binnen de beschermings- en toezichtsgebieden,
vooral wanneer het pluimvee en de andere in gevangenschap
levende vogels die gedood en verwijderd moeten worden van
het bedrijf van herkomst moeten worden afgevoerd.

4. De bevoegde autoriteit kan met inachtneming van de in
lid 3 genoemde criteria verdere beperkingsgebieden rond of
naast de beschermings- en toezichtgebieden instellen.

5. Als een beschermings-, toezicht- of verder beperkingsge-
bied op het grondgebied van verschillende lidstaten is gelegen,
bakenen de bevoegde autoriteiten van de getroffen lidstaten het
gebied in onderling overleg af.

Artikel 17

Maatregelen in de beschermings- en toezichtgebieden

1. De bevoegde autoriteit draagt er zorg voor dat binnen de
beschermings- en toezichtgebieden de volgende maatregelen
worden genomen:

a) er worden regelingen getroffen om alles te traceren wat het
aviaire influenza-virus zou kunnen verspreiden, met inbegrip
van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, vlees,
eieren, karkassen, voeder, strooisel of mensen die in contact
zijn geweest met het besmette pluimvee of de besmette
andere in gevangenschap levende vogels of voertuigen die
een band hebben met de pluimvee-industrie.

b) de eigenaren moeten desgevraagd de bevoegde autoriteit alle
relevante informatie verstrekken betreffende het pluimvee of
de andere in gevangenschap levende vogels en de eieren die
het bedrijf worden binnengebracht of het verlaten.

2. De bevoegde autoriteit neemt alle redelijke maatregelen
om ervoor te zorgen dat alle betrokken personen in de bescher-
mings- en toezichtsgebieden waar de betrokken beperkingen
gelden, volledig van die beperkingen op de hoogte zijn.

Deze informatie kan door middel van waarschuwingsborden, via
de media, zoals pers en televisie, en andere hiertoe in aanmer-
king komende middelen worden meegedeeld.

3. De bevoegde autoriteit kan, als dat op grond van de epi-
zoötiologische gegevens of van andere informatie nodig blijkt,

in risicobedrijven en -gebieden een preventief uitroeiingspro-
gramma uitvoeren, dat de preventieve slachting of doding van
pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels omvat.

4. De lidstaten die de in lid 3 bedoelde maatregelen toepas-
sen, stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis. De
Commissie bespreekt zo spoedig mogelijk de situatie met de
betrokken lidstaten en in het Comité.

AFDELING 3

Maatregelen in het beschermingsgebied

Artikel 18

Inventarisatie en inspecties door de officiële dierenarts en
bewaking

De bevoegde autoriteit draagt er zorg voor dat in de bescher-
mingsgebieden de volgende maatregelen worden genomen:

a) alle bedrijven worden zo spoedig mogelijk geïnventariseerd;

b) alle commerciële bedrijven worden zo spoedig mogelijk door
een officiële dierenarts bezocht, die het pluimvee en de an-
dere in gevangenschap levende vogels klinisch onderzoekt
en, zo nodig, overeenkomstig het diagnosehandboek mon-
sters voor laboratoriumtests neemt; van deze inspecties en de
bevindingen ervan wordt een register gehouden; niet-com-
merciële bedrijven worden vóór de opheffing van het be-
schermingsgebied door een officiële dierenarts bezocht;

c) overeenkomstig het diagnosehandboek worden onmiddellijk
bewakingsmaatregelen genomen om vast te stellen of de
aviaire influenza op andere, binnen het beschermingsgebied
gelegen bedrijven is overgeslagen.

Artikel 19

Maatregelen op bedrijven in beschermingsgebieden

De bevoegde autoriteit draagt er zorg voor dat in de bescher-
mingsgebieden de volgende maatregelen worden genomen:

a) alle pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels
worden binnen een gebouw op hun bedrijf gebracht en
daar gehouden. Wanneer dit weinig praktisch is of indien
hun welzijn in het gedrang komt, worden zij op andere
plaatsen in het bedrijf ondergebracht zodat ze niet in contact
komen met ander pluimvee of andere in gevangenschap
levende vogels op andere bedrijven. Alle redelijke maatrege-
len worden genomen om ze zo weinig mogelijk in contact te
laten komen met wilde vogels;
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b) karkassen worden zo spoedig mogelijk verwijderd;

c) de voor het vervoer van levend pluimvee of andere in ge-
vangenschap levende vogels, vlees, voeder, mest, drijfmest,
strooisel en andere mogelijk verontreinigde materialen of
stoffen gebruikte voertuigen en gebruikt materieel worden
onverwijld onderworpen aan een of meer van de in artikel
48 bedoelde procedures;

d) alle door het personeel en andere personen gebruikte voer-
tuigen die het bedrijf binnenkomen of het verlaten en moge-
lijk verontreinigd zijn, worden onverwijld onderworpen aan
een of meer van de in artikel 48 bedoelde procedures;

e) pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels of gedo-
mesticeerde zoogdieren mogen zonder toestemming van de
bevoegde autoriteit niet worden binnengebracht in een be-
drijf of mogen dit niet verlaten. Deze beperkende maatregel
geldt niet voor zoogdieren die alleen toegang hebben tot
voor mensen bestemde leefruimte waar zij:

i) niet in contact komen met het pluimvee van het bedrijf
of andere in gevangenschap levende vogels, en

ii) geen toegang hebben tot de kooien of zones waar het
pluimvee van het bedrijf of andere in gevangenschap
levende vogels worden gehouden;

f) een hoger ziekte- of sterftecijfer of een aanzienlijke produc-
tiedaling in bedrijven wordt ogenblikkelijk aan de bevoegde
autoriteit gemeld; deze voert vervolgens de benodigde on-
derzoeken in overeenstemming met het diagnosehandboek
uit;

g) een ieder die de bedrijven binnengaat of verlaat neemt de
adequate bioveiligheidsmaatregelen ter voorkoming van de
verspreiding van aviaire influenza in acht;

h) ter bevordering van de bewaking en bestrijding van de ziekte
houdt de eigenaar een register bij van alle personen die het
bedrijf, behalve de woonvertrekken, bezoeken; dit wordt des-
gevraagd aan de bevoegde autoriteit overgelegd. Op bedrij-
ven als dierentuinen en wildparken hoeft geen register te
worden gehouden, mits de bezoekers geen toegang hebben
tot de zones waar de vogels worden gehouden.

Artikel 20

Verbod op het afvoeren of verspreiden van gebruikt strooi-
sel of mest of drijfmest van bedrijven

De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat gebruikt strooisel, mest
of drijfmest slechts met haar toestemming van bedrijven afge-
voerd of verspreid mag worden. De verplaatsing van mest of

drijfmest van bedrijven kan evenwel worden toegestaan, mits de
mest met inachtneming van bioveiligheidsmaatregelen met het
oog op behandeling of voorlopige opslag met aansluitende be-
handeling ter vernietiging van eventuele aviaire influenzavirus-
sen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1774/2002 of over-
eenkomstig specifieke voorschriften die volgens de in artikel 64,
lid 2, bedoelde procedure kunnen worden vastgesteld, naar een
daartoe aangewezen bedrijf vervoerd wordt.

Artikel 21

Jaarbeurzen, markten of andere evenementen en uitzetten
van wild

De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat jaarbeurzen, markten,
tentoonstellingen en andere evenementen waarbij pluimvee of
andere in gevangenschap levende vogels bijeengebracht worden,
in beschermingsgebieden verboden worden.

De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat pluimvee en andere in
gevangenschap levende vogels die bestemd zijn om in het wild
te worden uitgezet, niet in beschermingsgebieden worden vrij-
gelaten.

Artikel 22

Verbod op verplaatsing en vervoer van vogels, eieren,
pluimveevlees en karkassen

1. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat binnen de be-
schermingsgebieden de verplaatsing en het vervoer van op het
bedrijf gehouden pluimvee, andere in gevangenschap levende
vogels, legrijp pluimvee, eendagskuikens, eieren en karkassen
over de weg (met uitzondering van particuliere toegangswegen
van bedrijven) of per spoor verboden zijn.

2. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat het vervoer van
pluimveevlees van slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen
wordt verboden, tenzij:

a) het vlees afkomstig is van pluimvee van buiten de bescher-
mingsgebieden en bij de opslag en het vervoer gescheiden is
gehouden van het vlees van pluimvee van binnen de be-
schermingsgebieden; of

b) het vlees ten minste 21 dagen vóór de waarschijnlijke datum
van de eerste besmetting van een bedrijf in het bescher-
mingsgebied is geproduceerd en sedertdien niet is vervoerd
en opgeslagen samen met vlees dat na die datum is gepro-
duceerd.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde verboden gelden echter
niet voor doorvoer door het beschermingsgebied over de weg of
per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
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Artikel 23

Afwijkingen voor het rechtstreekse vervoer van pluimvee
voor onmiddellijke slacht en voor de verplaatsing of de

behandeling van pluimveevlees

1. In afwijking van artikel 22 kan de bevoegde autoriteit
onder de volgende voorwaarden toestaan dat uit een bedrijf in
het beschermingsgebied afkomstig pluimvee voor onmiddellijke
slacht rechtstreeks vervoerd wordt naar een aangewezen slacht-
huis:

a) het pluimvee wordt op het bedrijf van herkomst binnen 24
uur voor het tijdstip van vervoer met het oog op slachting
klinisch onderzocht door de officiële dierenarts;

b) waar passend is het pluimvee op het bedrijf van herkomst in
overeenstemming met het diagnosehandboek aan laboratori-
umtests onderworpen, die een gunstige uitslag hebben opge-
leverd;

c) het vervoer vindt plaats in door of onder toezicht van de
bevoegde autoriteit verzegelde voertuigen;

d) de voor het aangewezen slachthuis verantwoordelijke be-
voegde autoriteit wordt op de hoogte gesteld, stemt in met
de ontvangst van het pluimvee en bevestigt vervolgens de
slachting aan de voor de verzending bevoegde autoriteit;

e) het pluimvee uit het beschermingsgebied wordt gescheiden
van andere dieren gehouden en gescheiden van of op een
ander tijdstip dan ander pluimvee geslacht, bij voorkeur aan
het einde van een werkdag; voordat ander pluimvee wordt
geslacht, moeten de daaropvolgende reinigings- en ontsmet-
tingswerkzaamheden voltooid zijn;

f) de officiële dierenarts draagt er zorg voor dat het pluimvee
in het aangewezen slachthuis bij aankomst en na de slacht
uitvoerig gekeurd wordt;

g) het vlees wordt niet in het intracommunautaire of interna-
tionale handelsverkeer gebracht en is voorzien van het in
bijlage II bij Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16
december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechte-
lijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de dis-
tributie en het binnenbrengen van voor menselijke consump-
tie bestemde producten van dierlijke oorsprong bedoelde
keurmerk voor vers vlees (15), tenzij volgens de in artikel
64, lid 3, van deze richtlijn bedoelde procedure anders wordt
besloten;

h) het vlees wordt gescheiden van het voor het intracommu-
nautaire en internationale handelsverkeer bestemde vlees ver-
kregen, versneden, vervoerd en opgeslagen en er wordt op
toegezien dat het niet wordt verwerkt in vleesproducten die
bestemd zijn voor het intracommunautaire of internationale
handelsverkeer, tenzij

i) het een behandeling heeft ondergaan die is vermeld in
bijlage III bij Richtlijn 2002/99/EG; of

ii) volgens de in artikel 64, lid 3, van deze richtlijn bedoelde
procedure anders wordt besloten.

2. In afwijking van artikel 22 kan de bevoegde autoriteit
toestaan dat pluimvee van buiten het beschermingsgebied
voor onmiddellijke slacht naar een aangewezen slachthuis bin-
nen het beschermingsgebied wordt vervoerd, en dat vervolgens
het van dat pluimvee afkomstige vlees wordt vervoerd, mits:

a) de voor het aangewezen slachthuis verantwoordelijke be-
voegde autoriteit op de hoogte wordt gesteld, instemt met
de ontvangst van het pluimvee en vervolgens de slachting
tegenover de voor de verzending bevoegde autoriteit beves-
tigt;

b) het pluimvee gescheiden wordt gehouden van ander pluim-
vee van binnen het beschermingsgebied, en gescheiden van
of op een ander tijdstip dan ander pluimvee wordt geslacht;

c) het pluimveevlees gescheiden van het vlees van ander pluim-
vee van binnen het beschermingsgebied wordt versneden,
vervoerd en opgeslagen;

d) de bijproducten worden verwijderd.

Artikel 24

Afwijkingen voor het rechtstreekse vervoer van eendags-
kuikens

1. In afwijking van artikel 22 kan de bevoegde autoriteit
onder de volgende voorwaarden toestaan dat eendagskuikens
afkomstig uit bedrijven binnen de beschermingszone recht-
streeks vervoerd worden naar een bedrijf of een stal op een
bedrijf in dezelfde lidstaat en bij voorkeur buiten de bescher-
mings- en toezichtsgebieden gelegen:

a) het vervoer vindt in door of onder toezicht van de bevoegde
autoriteit verzegelde voertuigen plaats;
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b) tijdens het vervoer en op het bedrijf van bestemming worden
adequate bioveiligheidsmaatregelen genomen;

c) het bedrijf van bestemming wordt na de aankomst van de
eendagskuikens onder officiële bewaking geplaatst;

d) als het pluimvee buiten het beschermings- of toezichtsgebied
wordt overgebracht, blijft het ten minste 21 dagen op de
inrichting van bestemming.

2. In afwijking van artikel 22 kan de bevoegde autoriteit
toestaan dat eendagskuikens afkomstig uit broedeieren van bui-
ten de beschermings- en toezichtsgebieden gelegen bedrijven
rechtstreeks naar een ander, bij voorkeur buiten de bescher-
mings- en toezichtsgebieden gelegen bedrijf in dezelfde lidstaat
vervoerd worden, mits de broederij van verzending op grond
van haar logistiek en hygiënische arbeidsomstandigheden kan
waarborgen dat deze eieren niet in aanraking zijn gekomen
met andere broedeieren of met eendagskuikens afkomstig van
pluimveekoppels in deze gebieden, die derhalve een andere ge-
zondheidsstatus hebben.

Artikel 25

Afwijkingen voor het rechtstreekse vervoer van legrijp
pluimvee

In afwijking van artikel 22 kan de bevoegde autoriteit onder de
volgende voorwaarden toestaan dat legrijp pluimvee rechtstreeks
vervoerd wordt naar een bij voorkeur binnen het beschermings-
en toezichtsgebied gelegen bedrijf of een stal op dat bedrijf,
waar geen ander pluimvee wordt gehouden:

a) het pluimvee en de andere in gevangenschap levende vogels
op het bedrijf van herkomst, en met name de te vervoeren
dieren, worden door de officiële dierenarts klinisch onder-
zocht;

b) waar passend is het pluimvee op het bedrijf van herkomst in
overeenstemming met het diagnosehandboek aan laboratori-
umtests onderworpen, die een gunstige uitslag hebben opge-
leverd;

c) het legrijpe pluimvee wordt in door of onder toezicht van de
bevoegde autoriteit verzegelde voertuigen vervoerd;

d) het bedrijf of de stal van bestemming wordt na de aankomst
van het legrijpe pluimvee onder officiële bewaking geplaatst;

e) als het pluimvee buiten het beschermings- of toezichtsgebied
wordt overgebracht, blijft het ten minste 21 dagen op de
inrichting van bestemming.

Artikel 26

Afwijkingen voor het rechtstreekse vervoer van broed- en
consumptie-eieren

1. In afwijking van artikel 22 kan de bevoegde autoriteit
onder de volgende voorwaarden toestaan dat broedeieren recht-
streeks vervoerd worden, ofwel van een bedrijf naar een binnen
de beschermingszone gelegen en door de bevoegde autoriteit
aangewezen broederij (hierna „de aangewezen broederij” ge-
noemd), of van een binnen het beschermingsgebied gelegen
bedrijf naar een broederij:

a) de koppels van oorsprong waaruit de broedeieren zijn ver-
kregen, zijn in overeenstemming met het diagnosehandboek
onderzocht en er is geen vermoeden van aviaire influenza op
deze bedrijven;

b) de broedeieren en de verpakking ervan zijn voor verzending
ontsmet en de herkomst ervan kan worden getraceerd;

c) het vervoer van de broedeieren vindt plaats in door of onder
toezicht van de bevoegde autoriteit verzegelde voertuigen;

d) in de aangewezen broederij worden overeenkomstig de in-
structies van de bevoegde autoriteit bioveiligheidsmaatrege-
len genomen.

2. In afwijking van artikel 22 kan de bevoegde autoriteit
toestaan dat eieren rechtstreeks worden vervoerd naar:

a) een door de bevoegde autoriteit aangewezen pakstation
(hierna „het aangewezen pakstation” genoemd), mits zij in
wegwerpverpakking zijn verpakt en alle door de bevoegde
autoriteit vereiste bioveiligheidsmaatregelen worden nage-
leefd;

b) een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeen-
komstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III
bij Verordening (EG) nr. 853/2004, en die worden gehan-
teerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI
van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004; of

c) voor verwijdering.
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Artikel 27

Afwijkingen voor het rechtstreekse vervoer van karkassen

In afwijking van artikel 22 kan de bevoegde autoriteit toestaan
dat karkassen rechtstreeks worden vervoerd, mits dat vervoer ter
verwijdering van de karkassen geschiedt.

Artikel 28

Reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen

De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat de voertuigen en het
materieel die gebruikt zijn voor vervoer overeenkomstig de ar-
tikelen 23 tot en met 27, na het vervoer onverwijld volgens een
of meer van de in artikel 48 vastgelegde procedures gereinigd
en ontsmet worden.

Artikel 29

Duur van de maatregelen

1. De in deze afdeling genoemde maatregelen blijven van
kracht tot ten minste 21 dagen na de datum waarop de voor-
lopige reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf volgens
een of meer van de in artikel 48 vastgelegde procedures vol-
tooid zijn, en totdat de in het beschermingsgebied gelegen be-
drijven in overeenstemming met het diagnosehandboek zijn
onderzocht.

2. Wanneer de in deze afdeling genoemde maatregelen niet
langer overeenkomstig lid 1 van dit artikel hoeven te worden
gehandhaafd, treden de maatregelen van artikel 30 in het voor-
malige beschermingsgebied in werking, totdat deze overeen-
komstig artikel 31 niet langer hoeven te worden toegepast.

AFDELING 4

Maatregelen in de toezichtsgebieden

Artikel 30

Maatregelen in de toezichtsgebieden

De bevoegde autoriteit draagt er zorg voor dat in de toezichts-
gebieden de volgende maatregelen worden genomen:

a) alle commerciële pluimveebedrijven worden zo spoedig mo-
gelijk geïnventariseerd;

b) binnen de toezichtsgebieden is de verplaatsing van pluimvee,
legrijp pluimvee, eendagskuikens en eieren verboden, tenzij
daartoe toestemming is verleend door de bevoegde autoriteit,

die erop toeziet dat er, ter voorkoming van de verspreiding
van de aviaire influenza, adequate bioveiligheidsmaatregelen
worden genomen; dit verbod geldt echter niet voor doorvoer
door het toezichtsgebied over de weg of per spoor zonder
dat er gelost of halt gehouden wordt;

c) de verplaatsing van pluimvee, legrijp pluimvee, eendagskui-
kens en eieren naar buiten het toezichtsgebied gelegen be-
drijven, slachthuizen, pakstations of inrichtingen voor de
bereiding van eiproducten is verboden; de bevoegde auto-
riteit kan evenwel toestemming verlenen voor het recht-
streekse vervoer van:

i) slachtpluimvee naar een aangewezen slachthuis met het
oog op onmiddellijke slachting, onder voorbehoud van
artikel 23, lid 1, onder a), b) en d);

De bevoegde autoriteit kan toestemming verlenen voor
het rechtstreekse vervoer van pluimvee van buiten de
beschermings- en toezichtsgebieden naar een aangewe-
zen slachthuis binnen het toezichtsgebied voor onmid-
dellijke slacht, en voor het daaropvolgende vervoer van
het van dat pluimvee afkomstige vlees.

ii) legrijp pluimvee naar een bedrijf in dezelfde lidstaat,
waar geen ander pluimvee aanwezig is; het bedrijf wordt
na de aankomst van het legrijp pluimvee onder officieel
toezicht geplaatst, en het legrijp pluimvee blijft ten
minste 21 dagen op de inrichting van bestemming;

iii) eendagskuikens:

naar een bedrijf of een stal op een bedrijf in dezelfde
lidstaat, mits adequate bioveiligheidsmaatregelen worden
genomen, het bedrijf na het vervoer onder officieel toe-
zicht wordt geplaatst, en de eendagskuikens ten minste
21 dagen op de inrichting van bestemming blijven, of

afkomstig uit broedeieren van buiten de bescherming-
en toezichtsgebieden gelegen pluimveebedrijven naar een
ander bedrijf, mits de broederij van verzending op grond
van haar logistiek en bioveiligheidsomstandigheden kan
waarborgen dat deze eieren niet in aanraking zijn ge-
komen met andere broedeieren of met eendagskuikens,
afkomstig van pluimveekoppels in deze gebieden, die
derhalve een andere gezondheidsstatus hebben;

iv) broedeieren naar een aangewezen broederij binnen of
buiten het toezichtsgebied; de eieren en de verpakking
ervan worden vóór de verzending ontsmet en de her-
komst ervan kan worden getraceerd;
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v) consumptie-eieren naar een aangewezen pakstation, mits
zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle door de
bevoegde autoriteit vereiste bioveiligheidsmaatregelen
worden nageleefd;

vi) eieren naar een binnen of buiten het toezichtsgebied
gelegen inrichting voor de bereiding van eiproducten
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X,
van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004, die
worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming
met hoofdstuk XI van bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 852/2004;

vii) voor verwijdering bestemde eieren;

d) een ieder die bedrijven in het toezichtsgebied binnengaat of
verlaat neemt de adequate bioveiligheidsmaatregelen ter
voorkoming van de verspreiding van aviaire influenza in
acht;

e) voor het vervoer van levend pluimvee of andere in gevan-
genschap levende vogels, karkassen, voeder, mest, drijfmest,
strooisel en andere mogelijk besmette materialen of stoffen
gebruikte voertuigen en materieel worden na besmetting on-
verwijld volgens een of meer van de in artikel 48 bedoelde
procedures gereinigd en ontsmet;

f) pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels of gedo-
mesticeerde zoogdieren mogen zonder toestemming van de
bevoegde autoriteit niet worden binnengebracht in een be-
drijf waar pluimvee wordt gehouden, of mogen dit niet ver-
laten. Deze beperkende maatregel geldt niet voor zoogdieren
die alleen toegang hebben tot voor mensen bestemde leef-
ruimte waar:

i) zij niet in contact komen met het pluimvee van het be-
drijf of met andere in gevangenschap levende vogels;

ii) zij geen toegang hebben tot de kooien of zones waar het
pluimvee van het bedrijf of andere in gevangenschap
levende vogels worden gehouden.

g) een hoger ziekte- of sterftecijfer of een aanzienlijke produc-
tiedaling in bedrijven wordt ogenblikkelijk aan de bevoegde
autoriteit gemeld; deze voert vervolgens de benodigde on-
derzoeken in overeenstemming met het diagnosehandboek
uit;

h) de verwijdering of verspreiding van gebruikt strooisel, mest
of drijfmest is verboden, tenzij daartoe door de bevoegde
autoriteit toestemming is verleend; de verplaatsing van
mest van een in het toezichtsgebied gelegen bedrijf kan
evenwel met inachtneming van bioveiligheidsmaatregelen

worden toegestaan, mits de mest met het oog op behande-
ling of voorlopige opslag met aansluitende behandeling ter
vernietiging van eventuele aviaire influenzavirussen overeen-
komstig Verordening (EG) nr. 1774/2002 of overeenkomstig
specifieke voorschriften die volgens de in artikel 64, lid 2,
bedoelde procedures kunnen worden vastgesteld;

i) jaarbeurzen, markten, tentoonstellingen en andere evene-
menten waarbij pluimvee of andere in gevangenschap le-
vende vogels bijeengebracht worden, zijn verboden;

j) pluimvee dat bestemd is om het in het wild te worden uit-
gezet, wordt niet vrijgelaten.

Artikel 31

Duur van de maatregelen

De in deze afdeling genoemde maatregelen blijven van kracht
tot ten minste 30 dagen na de datum waarop de voorlopige
reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf volgens een of
meer van de overeenkomstig artikel 48 voltooid zijn.

AFDELING 5

Maatregelen in verdere beperkingsgebieden

Artikel 32

Maatregelen in verdere beperkingsgebieden

1. De bevoegde autoriteit kan bepalen dat sommige of alle in
de afdelingen 3 en 4 vermelde maatregelen van toepassing zijn
binnen de in artikel 16, lid 4, bedoelde verdere beperkingsge-
bieden (hierna „de verdere beperkingsgebieden” genoemd).

2. De bevoegde autoriteit kan, als dat op grond van de epi-
zoötiologische gegevens of van andere informatie nodig blijkt,
in risicobedrijven en risicogebieden die in verdere beperkings-
gebieden gelegen zijn, volgens de criteria van bijlage IV een
preventief uitroeiingsprogramma uitvoeren, dat de preventieve
slachting of doding van pluimvee of andere in gevangenschap
levende vogels omvat.

De herbevolking van deze bedrijven vindt plaats in overeen-
stemming met de instructies van de bevoegde autoriteit.

3. De lidstaten die de in de leden 1 en 2 bedoelde maat-
regelen toepassen, stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in
kennis.

4. De Commissie bespreekt de situatie zo spoedig mogelijk
met de betrokken lidstaten en in het Comité.
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5. Onverminderd de uit hoofde van Beschikking 90/424/EEG
van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op
veterinair gebied (16) te nemen besluiten kunnen er volgens de
in artikel 64, lid 3, bedoelde procedure verdere bewakings-,
bioveiligheids- en bestrijdingsmaatregelen ter voorkoming van
de verspreiding van aviaire influenza worden genomen.

AFDELING 6

Afwijkingen en aanvullende bioveiligheidsmaatregelen

Artikel 33

Afwijkingen

1. De lidstaten stellen nadere regelingen vast voor het toe-
staan van de in artikel 16 en de artikelen 23 tot en met 27
bedoelde afwijkingen, waaronder passende alternatieve maatre-
gelen en bepalingen. Die afwijkingen zijn gebaseerd op een door
de bevoegde autoriteit uitgevoerde risicobeoordeling.

2. De bevoegde autoriteit kan bij bevestiging van HPAI in
een broederij aan de hand van een risicobeoordeling afwijkingen
toestaan van de in de afdelingen 3 en 4 bedoelde maatregelen.

3. Bij een uitbraak van HPAI in een niet-commercieel bedrijf,
een circus, een dierentuin, een vogelwinkel, een wildpark, een
omheind terrein waar pluimvee en andere in gevangenschap
levende vogels voor wetenschappelijke doeleinden of met het
oog op de bescherming van bedreigde soorten of officieel ge-
registreerde zeldzame pluimveerassen of andere in gevangen-
schap levende vogels gehouden worden, kan de bevoegde auto-
riteit afwijkingen toestaan van de in artikel 18, onder b) en c),
in artikel 22 en in artikel 30, onder b), c) en f), vermelde
maatregelen.

4. In afwijking van de afdelingen 3 en 4 kunnen de lidstaten
bij uitbraken van HPAI aan de hand van een risicobeoordeling
specifieke maatregelen nemen inzake de verplaatsing van wed-
strijdduiven naar, uit en binnen de beschermings- en toezichts-
gebieden.

5. De in de leden 1 tot en met 4 vermelde afwijkingen
worden slechts toegestaan, mits de ziektebestrijding hierdoor
niet in gevaar komt.

6. De lidstaten die de in de leden 1 tot en met 4 vermelde
afwijkingen toestaan, stellen de Commissie hiervan onmiddellijk
in kennis.

7. De Commissie bespreekt in alle gevallen zo spoedig mo-
gelijk de situatie met de betrokken lidstaat en in het Comité.

Met inachtneming van in de krachtens de leden 1 tot en met 4
toegestane afwijkingen kunnen in overeenstemming met de in
artikel 64, lid 3, bedoelde procedure maatregelen worden ge-
nomen ter voorkoming van de verspreiding van aviaire influ-
enza.

8. Pluimvee (met inbegrip van eendagskuikens), andere in
gevangenschap levende vogels, broedeieren, gebruikt strooisel,
mest of drijfmest afkomstig van een inrichting waarvoor uit
hoofde van dit artikel een afwijking geldt, mogen niet buiten
de betrokken lidstaat in de handel worden gebracht, tenzij vol-
gens de in artikel 64, lid 3, bedoelde procedure anders wordt
besloten.

Artikel 34

Aanvullende bioveiligheidsmaatregelen

1. Onverminderd de in de afdelingen 3, 4 en 5 bedoelde
maatregelen kan de bevoegde autoriteit ter voorkoming van
de verspreiding van aviaire influenza de uitvoering van aanvul-
lende bioveiligheidsmaatregelen voorschrijven in bedrijven in de
beschermings- en toezichtsgebieden en de verdere beperkings-
gebieden, en in de compartimenten voor pluimvee en voor
andere in gevangenschap levende vogels in de betrokken lid-
staat.

Deze maatregelen kunnen vervoersbeperkingen voor voertuigen
of personen betreffen, die voeder leveren, eieren ophalen, pluim-
vee naar slachthuizen transporteren, te verwijderen karkassen
verzamelen, evenals overige verplaatsingen van personeel,
dierenartsen en personen die bedrijfsmaterieel afleveren.

2. De lidstaten die de in lid 1 bedoelde maatregelen nemen,
stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.

3. De Commissie bespreekt de situatie zo spoedig mogelijk
met de betrokken lidstaat en in het Comité.

4. Onverminderd de uit hoofde van Beschikking 90/424/EEG
van de Raad te nemen besluiten kunnen er volgens de in artikel
64, lid 3, bedoelde procedure verdere bewakings-, bioveilig-
heids- en bestrijdingsmaatregelen ter voorkoming van de ver-
spreiding van aviaire influenza worden genomen.
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AFDELING 7

Maatregelen bij verdenking en bevestiging van hoogpathogene
aviaire influenza (HPAI) in bepaalde andere inrichtingen dan

bedrijven en in vervoermiddelen

Artikel 35

Onderzoek naar de vermoedelijke aanwezigheid van HPAI
in slachthuizen en in vervoermiddelen

Bij een vermoeden of bevestiging van de aanwezigheid van
HPAI in slachthuizen of vervoermiddelen stelt de bevoegde au-
toriteit onmiddellijk een onderzoek in het bedrijf van herkomst
van het pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels in
om in overeenstemming met het diagnosehandboek de aanwe-
zigheid aldaar van HPAI te bevestigen of uit te sluiten.

Artikel 36

Maatregelen in slachthuizen

1. De bevoegde autoriteit draagt er zorg voor dat bij verden-
king of bevestiging van HPAI op basis van een risicobeoordeling
alle in het slachthuis aanwezige pluimvee zo spoedig mogelijk
onder officieel toezicht wordt gedood of geslacht.

Bij het slachten van dat pluimvee worden het pluimveevlees en
de bijproducten van dat pluimvee en het pluimveevlees en de
bijproducten van ander pluimvee die tijdens het slacht- en pro-
ductieproces mogelijk besmet zijn, onder officieel toezicht apart
gehouden totdat het onderzoek in overeenstemming met het
diagnosehandboek is afgerond.

2. Indien de aanwezigheid van HPAI wordt bevestigd, wor-
den het pluimveevlees en de bijproducten van dat pluimvee en
het pluimveevlees en de bijproducten van ander pluimvee die
tijdens het slacht- en productieproces mogelijk besmet zijn, zo
spoedig mogelijk onder officieel toezicht verwijderd.

Artikel 37

Maatregelen in grensinspectieposten en vervoermiddelen

1. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat bij een vermoe-
den of bevestiging van HPAI in grensinspectieposten of in ver-
voermiddelen alle pluimvee en andere in gevangenschap levende
vogels die in de grensinspectiepost of in het vervoermiddel
aanwezig zijn, op basis van een risicobeoordeling worden ge-
dood of geslacht, dan wel van ander pluimvee of andere in
gevangenschap levende vogels geïsoleerd en onder officieel toe-
zicht gehouden totdat het onderzoek in overeenstemming met
het diagnosehandboek is afgerond. De bevoegde autoriteit past
in voorkomend geval de in artikel 7 bedoelde maatregelen toe.

De bevoegde autoriteit kan toestaan dat het pluimvee of de
andere in gevangenschap levende vogels worden vervoerd naar
een andere plaats waar ze zullen worden gedood, geslacht of
geïsoleerd.

De bevoegde autoriteit kan besluiten het in de grensinspectie-
post aanwezige pluimvee of de aanwezige andere in gevangen-
schap levende vogels die niet in contact zijn geweest met pluim-
vee en andere in gevangenschap levende vogels die van besmet-
ting verdacht worden, niet te doden of te slachten.

2. Bij het slachten van het in lid 1 bedoelde pluimvee wor-
den het pluimveevlees en de bijproducten van dat pluimvee en
het pluimveevlees en de bijproducten van ander pluimvee die
tijdens het slacht- en productieproces mogelijk besmet zijn,
onder officieel toezicht gescheiden gehouden totdat het onder-
zoek in overeenstemming met het diagnosehandboek is afge-
rond.

3. Indien de aanwezigheid van HPAI wordt bevestigd, wor-
den het pluimveevlees en de bijproducten van dat pluimvee en
het pluimveevlees en de bijproducten van ander pluimvee die
tijdens het slacht- en productieproces mogelijk besmet zijn, zo
spoedig mogelijk onder officieel toezicht verwijderd.

Artikel 38

Aanvullende maatregelen in slachthuizen, grensinspectie-
posten en vervoermiddelen

De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat bij verdenking of be-
vestiging van HPAI in een slachthuis, grensinspectiepost of ver-
voermiddel de volgende aanvullende maatregelen worden ge-
troffen:

a) pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels worden
pas minimaal 24 uur na de voltooiing van de onder b) ge-
noemde reiniging en ontsmetting volgens een of meer van
de procedures van artikel 48 in het slachthuis of de grens-
inspectieposten binnengebracht of op het vervoermiddel ge-
laden; bij grensinspectieposten kan dit verbod ook worden
toegepast op andere dieren;

b) de reiniging en ontsmetting van de gebouwen, het materieel
en de voertuigen vinden volgens een of meer van de proce-
dures van artikel 48 plaats onder toezicht van de officiële
dierenarts;
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c) er wordt een epizoötiologisch onderzoek uitgevoerd;

d) op het bedrijf van herkomst van het besmette pluimvee of de
besmette karkassen en op contactbedrijven worden de in
artikel 7, lid 2, vermelde maatregelen uitgevoerd;

e) op het bedrijf van herkomst worden de in artikel 11 vast-
gestelde maatregelen uitgevoerd, tenzij uit het epizoötiologi-
sche onderzoek en de verdere onderzoeken overeenkomstig
artikel 35 blijkt dat dit niet nodig is;

f) het virusisolaat van de aviaire influenza wordt onderworpen
aan de in het diagnosehandboek vastgestelde laboratorium-
procedure om het subtype van het virus te bepalen.

HOOFDSTUK V

LAAGPATHOGENE AVIAIRE INFLUENZA (LPAI)

AFDELING 1

Maatregelen op bedrijven met uitbraak

Artikel 39

Maatregelen

1. Bij een uitbraak van LPAI waarborgt de bevoegde auto-
riteit dat de in artikel 7, lid 2, onder a), b), c), e), g) en h), in
artikel 7, lid 3, en in dit artikel, leden 2 tot en met 5, bedoelde
maatregelen worden toegepast aan de hand van een risicobe-
oordeling en met inachtneming van ten minste de in bijlage V
vastgelegde criteria.

2. De bevoegde autoriteit draagt er zorg voor dat alle pluim-
vee op het bedrijf en alle andere in gevangenschap levende
vogels van de soorten waarbij LPAI is bevestigd, worden ge-
ruimd onder officieel toezicht en op zodanige wijze dat de
verspreiding van aviaire influenza wordt voorkomen.

Afhankelijk van de beoordeling van het risico van verdere ver-
spreiding van aviaire influenza kunnen ook andere in gevangen-
schap levende vogels op het bedrijf en op bedrijven die op
grond van het epizoötiologische onderzoek als contactbedrijf
kunnen worden beschouwd, geruimd worden.

Vóór de ruiming mogen pluimvee en andere in gevangenschap
levende vogels alleen met toestemming van de bevoegde auto-
riteit het bedrijf binnenkomen of het verlaten.

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt de ruiming uitgevoerd
in overeenstemming met Richtlijn 93/119/EG, waarbij de be-

voegde autoriteit besluit of het pluimvee en de andere in ge-
vangenschap levende vogels:

a) zo spoedig mogelijk worden gedood, of

b) in een aangewezen slachthuis worden geslacht overeenkom-
stig het bepaalde in lid 4.

Wanneer de ruiming wordt uitgevoerd door middel van slach-
ting in een aangewezen slachthuis, wordt het pluimvee aan
verder toezicht en verdere tests onderworpen.

Het pluimvee wordt pas van het bedrijf naar het aangewezen
slachthuis overgebracht wanneer de bevoegde autoriteit, met
name rekening houdend met de onderzoeken en de laboratori-
umtests die ertoe strekken te bepalen in welke mate het pluim-
vee het virus uitscheidt en die uitgevoerd zijn overeenkomstig
het diagnosehandboek en aan de hand van een risicobeoorde-
ling, ervan overtuigd is dat het risico voor de verdere versprei-
ding van LPAI minimaal is.

4. Slachting in een aangewezen slachthuis conform lid 3 kan
alleen plaats vinden indien:

a) het pluimvee rechtstreeks van het bedrijf naar het aangewe-
zen slachthuis wordt overgebracht;

b) elke zending voor vertrek wordt verzegeld door of onder
toezicht van de officiële dierenarts die voor het bedrijf ver-
antwoordelijk is;

c) elke zending tijdens het vervoer naar het aangewezen slacht-
huis verzegeld blijft;

d) de verdere door de bevoegde autoriteit voorgeschreven bio-
veiligheidsmaatregelen worden nageleefd;

e) de voor het aangewezen slachthuis verantwoordelijke be-
voegde autoriteit in kennis wordt gesteld en ermee instemt
het pluimvee in ontvangst te nemen;

f) de voor het vervoer van levend pluimvee gebruikte voertui-
gen en uitrusting en ander mogelijk besmet materiaal of
besmette stoffen na besmetting onverwijld worden gereinigd
en gedesinfecteerd, door middel van één of meer van de in
artikel 48 bedoelde procedures, en

g) de bijproducten van dit pluimvee in het slachthuis worden
verwijderd.
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5. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat het volgende
onder officieel toezicht wordt verwijderd:

a) karkassen, en

b) broedeieren op het bedrijf.

6. De bevoegde autoriteit draagt er zorg voor dat de vol-
gende maatregelen worden genomen:

a) de broedeieren die in de periode tussen de vermoedelijke
insleep van LPAI op het bedrijf en de instelling van de maat-
regelen overeenkomstig deze richtlijn van het bedrijf zijn
afgevoerd, worden zo veel mogelijk opgespoord en onder
officieel toezicht uitgebroed;

b) het pluimvee dat reeds is verkregen uit eieren, die in de
periode tussen de vermoedelijke insleep van LPAI op het
bedrijf en de instelling van de maatregelen overeenkomstig
deze richtlijn van het bedrijf zijn afgevoerd, wordt zoveel
mogelijk onder officiële bewaking geplaatst, en er worden
onderzoeken conform het diagnosehandboek uitgevoerd;

c) de vóór de ruiming overeenkomstig lid 2 op het bedrijf
aanwezige en nog gelegde eieren worden vervoerd, mits
het risico van verspreiding van LPAI zo klein mogelijk wordt
gehouden:

i) naar een door de bevoegde autoriteit aangewezen pak-
station (hierna „het aangewezen pakstation” genoemd),
mits zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle
door de bevoegde autoriteit vereiste bioveiligheidsmaat-
regelen worden nageleefd;

ii) naar een inrichting voor de bereiding van eiproducten
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X,
van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004, die
worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming
met hoofdstuk XI van bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 852/2004; of

iii) voor verwijdering;

d) mogelijk verontreinigde materialen of stoffen worden in
overeenstemming met de instructies van de officiële dieren-
arts behandeld of zij worden verwijderd in een daartoe goed-
gekeurde inrichting;

e) mogelijk verontreinigde mest, drijfmest en strooisel worden
echter onderworpen aan een of meer van de in artikel 48
bedoelde procedures;

f) na de ruiming worden de gebouwen waar het pluimvee of de
andere in gevangenschap levende vogels zijn gehuisvest, het
mogelijk besmette materieel en de voor het vervoer van
karkassen, voeder, mest, drijfmest, strooisel en ander moge-
lijk besmet materiaal of besmette stof gebruikte voertuigen
onverwijld onderworpen aan een van de in artikel 48 be-
doelde procedures;

g) gedomesticeerde zoogdieren mogen het bedrijf niet zonder
toestemming van de bevoegde autoriteit binnenkomen of
verlaten. Deze beperkende maatregel geldt niet voor zoog-
dieren die alleen toegang hebben tot voor mensen bestemde
leefruimte waar zij:

i) niet in contact komen met het pluimvee van het bedrijf
of met andere in gevangenschap levende vogels;

ii) geen toegang hebben tot de kooien of zones waar het
pluimvee van het bedrijf of andere in gevangenschap
levende vogels worden gehouden;

h) bij een primaire uitbraak van LPAI wordt het virusisolaat
onderworpen aan de in het diagnosehandboek vastgestelde
laboratoriumtests om het genetische subtype te bepalen; het
virusisolaat wordt zo spoedig mogelijk aan het in artikel 51,
lid 1, bedoelde communautaire referentielaboratorium toege-
zonden.

7. De lidstaten die de in de leden 2, 4 en 5 bedoelde maat-
regelen toepassen, stellen de Commissie hiervan in kennis.

Artikel 40

Afwijkingen voor bepaalde bedrijven

1. Bij een uitbraak van LPAI in een niet-commercieel bedrijf,
een circus, een dierentuin, een vogelwinkel, een wildpark, een
omheind terrein waar pluimvee en andere in gevangenschap
levende vogels voor wetenschappelijke doeleinden of tot behoud
van bedreigde rassen of officieel geregistreerde zeldzame pluim-
veerassen of andere in gevangenschap levende vogels gehouden
worden, kan de bevoegde autoriteit afwijkingen toestaan van de
in artikel 39, lid 2, en artikel 39, lid 5, onder b), vermelde
maatregelen, mits de ziektebestrijding hierdoor niet in het ge-
drang komt.

2. De bevoegde autoriteit draagt er bij het toestaan van een
in lid 1 bedoelde afwijking zorg voor dat het pluimvee of de
andere in gevangenschap levende vogels waarvoor de afwijking
geldt:
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a) binnen een gebouw op hun bedrijf worden gebracht en daar
gehouden. Wanneer dit weinig praktisch is of indien hun
welzijn in het gedrang komt, worden zij op andere plaatsen
in het bedrijf ondergebracht zodat ze niet in contact komen
met ander pluimvee of andere in gevangenschap levende
vogels op andere bedrijven. Alle redelijke maatregelen wor-
den genomen om ze zo weinig mogelijk in contact te laten
komen met wilde vogels;

b) in overeenstemming met het diagnosehandboek verder be-
waakt en getest worden en niet verplaatst worden totdat uit
de laboratoriumtests blijkt dat zij niet langer een significant
risico opleveren voor de verdere verspreiding van LPAI; en

c) hun bedrijf van herkomst niet verlaten, behalve om te wor-
den geslacht of als zij naar een ander bedrijf worden ge-
bracht:

i) dat zich in dezelfde lidstaat bevindt; in dit geval vindt het
vervoer volgens de instructies van de bevoegde autoriteit
plaats; of

ii) dat zich in een andere lidstaat bevindt; in dit geval is de
toestemming van de lidstaat van bestemming vereist.

3. De bevoegde autoriteit kan bij uitbraken van LPAI in
broederijen op basis van een risicobeoordeling afwijkingen toe-
staan van sommige of alle in artikel 39 vastgestelde maatrege-
len.

4. De lidstaten stellen uitvoeringsbepalingen op voor de toe-
passing van de in de leden 1 en 3 bedoelde uitzonderingen.

5. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk in kennis
van iedere afwijking die zij in overeenstemming met de leden 1
en 3 hebben toegestaan.

6. De Commissie bespreekt zo spoedig mogelijk de situatie
met de betrokken lidstaat en in het Comité.

7. Met inachtneming van de krachtens lid 1 toegestane af-
wijkingen kunnen volgens de in artikel 64, lid 3, bedoelde
procedure maatregelen worden genomen ter voorkoming van
de verspreiding van aviaire influenza.

AFDELING 2

Afzonderlijke productie-eenheden en contactbedrijven

Artikel 41

Maatregelen bij uitbraken van LPAI in afzonderlijke
productie-eenheden

1. Bij een uitbraak van LPAI in een bedrijf dat uit twee of
meer afzonderlijke productie-eenheden bestaat, kan de bevoegde
autoriteit voor productie-eenheden met gezond pluimvee afwij-
kingen toestaan van de in artikel 39, lid 2, vermelde maatrege-
len, mits de ziektebestrijding niet in gevaar komt.

2. De lidstaten stellen uitvoeringsbepalingen op voor de toe-
passing van de in lid 1 bedoelde uitzonderingen; hierbij houden
zij rekening met de eventueel te verkrijgen veterinairrechtelijke
garanties en voorzien zij in passende alternatieve maatregelen.

3. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk in kennis
van iedere afwijking die zij in overeenstemming met lid 1 heb-
ben toegestaan.

4. De Commissie bespreekt zo spoedig mogelijk de situatie
met de betrokken lidstaat en in het Comité.

5. Met inachtneming van de krachtens lid 1 toegestane af-
wijkingen kunnen volgens de in artikel 64, lid 3, bedoelde
procedure maatregelen worden genomen ter voorkoming van
de verspreiding van aviaire influenza.

Artikel 42

Maatregelen op contactbedrijven

1. Aan de hand van het epizoötiologische onderzoek besluit
de bevoegde autoriteit of een bedrijf als contactbedrijf wordt
beschouwd.

De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat de in artikel 7, lid 2,
bedoelde maatregelen op contactbedrijven worden toegepast
totdat de aanwezigheid van LPAI overeenkomstig het diagnose-
handboek is uitgesloten.

2. Aan de hand van het epizoötiologische onderzoek kan de
bevoegde autoriteit de in artikel 39 genoemde maatregelen op
contactbedrijven toepassen, met name wanneer het contactbe-
drijf in een gebied met hoge pluimveedichtheid is gelegen.

De voornaamste criteria voor de toepassing van de maatregelen
overeenkomstig artikel 39 zijn in bijlage IV vastgelegd.
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3. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat bij het doden van
het pluimvee monsters worden genomen om overeenkomstig
het diagnosehandboek de aanwezigheid van het LPAI-virus op
contactbedrijven te kunnen bevestigen of uit te sluiten.

4. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat op bedrijven waar
pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels geslacht of
gedood en verwijderd zijn en aviaire influenza vervolgens wordt
bevestigd, de gebouwen en de weiden waar de dieren onderge-
bracht waren, de erven en het mogelijk besmette materieel en
de voor het vervoer van het pluimvee, andere in gevangenschap
levende vogels, karkassen, vlees, voeder, mest, drijfmest, strooi-
sel en ander mogelijk besmet materiaal of mogelijk besmette
stoffen gebruikte voertuigen aan een of meer van de in artikel
48 bedoelde procedures onderworpen worden.

AFDELING 3

Instelling van beperkingsgebieden

Artikel 43

Instelling van beperkingsgebieden bij uitbraken van LPAI

Onmiddellijk na een uitbraak van LPAI bakent de bevoegde
autoriteit een beperkingsgebied met een straal van ten minste
één kilometer rond het bedrijf af.

Artikel 44

Maatregelen in het beperkingsgebied

1. De bevoegde autoriteit draagt er zorg voor dat in het
beperkingsgebied de volgende maatregelen worden genomen:

a) alle commerciële bedrijven worden zo spoedig mogelijk ge-
inventariseerd;

b) in commerciële pluimveebedrijven binnen een straal van ten
minste één kilometer rond het bedrijf worden in overeen-
stemming met het diagnosehandboek laboratoriumtests uit-
gevoerd;

c) pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, legrijp
pluimvee, eendagskuikens en eieren mogen slechts met toe-
stemming van de bevoegde autoriteit en met inachtneming
van andere door de bevoegde autoriteit benodigd geachte
bestrijdingsmaatregelen binnen of naar het beperkingsgebied
worden verplaatst; dit verbod geldt echter niet voor doorvoer
door het beperkingsgebied over de weg of per spoor zonder
dat er gelost of halt gehouden wordt;

d) de verplaatsing van pluimvee, andere in gevangenschap le-
vende vogels, legrijp pluimvee, eendagskuikens en eieren is

verboden, tenzij de bevoegde autoriteit toestemming verleent
voor het rechtstreekse vervoer van:

i) slachtpluimvee naar een slachthuis in dezelfde lidstaat;

ii) levend pluimvee naar een bedrijf of een stal in dezelfde
lidstaat, waar geen ander pluimvee aanwezig is. Het le-
vende pluimvee blijft daar ten minste 21 dagen en het
bedrijf wordt na de aankomst van dat pluimvee onder
officieel toezicht geplaatst;

iii) eendagskuikens:

naar een bedrijf of een stal op een bedrijf in dezelfde
lidstaat; de eendagskuikens blijven daar ten minste 21
dagen en het bedrijf wordt na de aankomst van dat
pluimvee onder officieel toezicht geplaatst; of

afkomstig uit broedeieren van buiten het beperkingsge-
bied gelegen bedrijven naar een ander bedrijf, mits de
broederij op grond van haar logistiek en hygiënische
arbeidsomstandigheden kan waarborgen dat deze eieren
niet in aanraking zijn gekomen met andere broedeieren
of met eendagskuikens, afkomstig van pluimveekoppels
in deze gebieden, die derhalve een andere gezondheids-
status hebben;

iv) broedeieren naar een aangewezen broederij; de eieren en
de verpakking ervan worden voor verzending ontsmet
en de herkomst ervan kan worden getraceerd;

v) consumptie-eieren naar een aangewezen pakstation, mits
zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle door de
bevoegde autoriteit vereiste bioveiligheidsmaatregelen
worden nageleefd;

vi) eieren naar een binnen of buiten het beperkingsgebied
gelegen inrichting voor de bereiding van eiproducten
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X,
van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004, die
worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming
met hoofdstuk XI van bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 852/2004;

vii) voor verwijdering bestemde eieren;

e) karkassen worden verwijderd;

f) ieder die bedrijven in het beperkingsgebied binnengaat of
verlaat neemt de adequate bioveiligheidsmaatregelen ter
voorkoming van de verspreiding van aviaire influenza in
acht;
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g) voor het vervoer van levend pluimvee of andere in gevan-
genschap levende vogels, voeder, mest, drijfmest, strooisel en
andere mogelijk besmette materialen of stoffen gebruikte
voertuigen en gebruikt materieel worden na besmetting on-
verwijld volgens een of meer van de procedures van artikel
48 gereinigd en ontsmet;

h) pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels of gedo-
mesticeerde zoogdieren mogen niet zonder toestemming van
de bevoegde autoriteit op een bedrijf worden binnengebracht
of van een bedrijf worden afgevoerd. Deze beperkende maat-
regel geldt niet voor zoogdieren die alleen toegang hebben
tot voor mensen bestemde leefruimte waar zij:

i) niet in contact komen met het pluimvee van het bedrijf
of andere in gevangenschap levende vogels, en

ii) geen toegang hebben tot de kooien of zones waar het
pluimvee van het bedrijf of andere in gevangenschap
levende vogels worden gehouden;

i) de verwijdering of verspreiding van gebruikt strooisel of
mest is verboden, tenzij daartoe door de bevoegde autoriteit
toestemming is verleend; de verplaatsing van mest of drijf-
mest van een in het beperkingsgebied gelegen bedrijf kan
evenwel met inachtneming van bioveiligheidsmaatregelen
worden toegestaan, mits de mest met het oog op behande-
ling of voorlopige opslag met aansluitende behandeling ter
vernietiging van eventuele aviaire influenzavirussen overeen-
komstig Verordening (EG) nr. 1774/2002 of overeenkomstig
specifieke voorschriften die volgens de in artikel 64, lid 2,
bedoelde procedure kunnen worden vastgesteld, naar een
daartoe aangewezen bedrijf vervoerd wordt;

j) jaarbeurzen, markten, tentoonstellingen en andere evene-
menten waarbij pluimvee of andere in gevangenschap le-
vende vogels bijeengebracht worden, zijn verboden tenzij
de bevoegde autoriteit toestemming heeft verleend;

k) pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels die
bestemd zijn om in het wild te worden uitgezet, mogen
niet worden vrijgelaten.

2. Onverminderd de in deze afdeling vastgelegde maatregelen
kan de bevoegde autoriteit aan de hand van een risicobeoorde-
ling verdere maatregelen nemen; zij stelt de Commissie hiervan
onmiddellijk in kennis.

3. Volgens de in artikel 64, lid 3, bedoelde procedure kun-
nen er verdere maatregelen worden genomen ter voorkoming
van de verspreiding van aviaire influenza.

Artikel 45

Duur van de maatregelen

De maatregelen in deze afdeling worden gehandhaafd:

a) totdat de bevoegde autoriteiten aan de hand van de onder-
zoeken en laboratoriumtests die overeenkomstig het diagno-
sehandboek en een risicobeoordeling in het beperkingsgebied
zijn uitgevoerd, van oordeel zijn dat het risico van versprei-
ding van LPAI te verwaarlozen is, maar minimaal 21 dagen
na de datum waarop de voorlopige reiniging en ontsmetting
van het besmette bedrijf volgens een of meer van de proce-
dures van artikel 48 voltooid zijn;

b) totdat de bevoegde autoriteiten aan de hand van de onder-
zoeken en laboratoriumtests die overeenkomstig het diagno-
sehandboek en een risicobeoordeling in het beperkingsgebied
zijn uitgevoerd, van oordeel zijn dat het risico van versprei-
ding van LPAI te verwaarlozen is, maar minimaal 42 dagen
na de datum van de bevestiging van de uitbraak; of

c) gedurende elke andere periode en op de voorwaarden die
worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel
64, lid 3.

Artikel 46

Afwijkingen

1. Indien LPAI in een broederij wordt bevestigd, kan de be-
voegde autoriteit aan de hand van een risicobeoordeling afwij-
ken van sommige of alle maatregelen overeenkomstig de arti-
kelen 43 en 44.

2. Bij een uitbraak van LPAI in een niet-commercieel bedrijf,
een circus, een dierentuin, een vogelwinkel, een wildpark, een
omheind terrein waar pluimvee of andere vogels voor weten-
schappelijke doeleinden of tot behoud van bedreigde rassen of
officieel geregistreerde zeldzame pluimveerassen of andere in
gevangenschap levende vogels gehouden worden, kan de be-
voegde autoriteit afwijkingen toestaan van de in deze afdeling
vermelde maatregelen, mits de ziektebestrijding hierdoor niet in
het gedrang komt.

3. De lidstaten die de in de leden 1 en 2 bedoelde afwijkin-
gen toestaan, stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in ken-
nis.

4. De Commissie bespreekt de situatie zo spoedig mogelijk
met de betrokken lidstaat en in het Comité.

5. Met inachtneming van in de krachtens de leden 1 en 2
toegestane afwijkingen kunnen in overeenstemming met de in
artikel 64, lid 3, bedoelde procedure maatregelen worden ge-
nomen ter voorkoming van de verspreiding van aviaire influ-
enza.
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HOOFDSTUK VI

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN DE OVERDRACHT
VAN AVIAIRE INFLUENZAVIRUSSEN OP ANDERE DIER-

SOORTEN

Artikel 47

Laboratoriumtests en andere maatregelen inzake varkens
en andere diersoorten

1. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat, na bevestiging
van aviaire influenza op een bedrijf, op het bedrijf aanwezige
varkens in overeenstemming met het diagnosehandboek aan
passende laboratoriumtests onderworpen worden die bevestigen
of uitsluiten dat deze varkens met het aviaire influenzavirus
besmet zijn.

In afwachting van de uitslag van deze tests mogen er geen
varkens het bedrijf verlaten.

2. Als in lid 1 bedoelde laboratoriumtests de aanwezigheid
van aviaire influenzavirussen in varkens bevestigen, kan de be-
voegde autoriteit toestaan dat deze varkens naar andere varkens-
bedrijven of naar aangewezen slachthuizen worden vervoerd,
mits vervolgtests hebben aangetoond dat het risico van versprei-
ding van aviaire influenza te verwaarlozen is.

3. Als de in lid 1 bedoelde laboratoriumtests bevestigen dat
er sprake is van een ernstige bedreiging van de gezondheid, ziet
de bevoegde autoriteit erop toe dat de varkens zo spoedig
mogelijk onder officieel toezicht en in overeenstemming met
Richtlijn 93/119/EG op zodanige wijze gedood worden dat de
verspreiding van het aviaire influenzavirus, met name tijdens het
vervoer, vermeden wordt.

4. Bij bevestiging van aviaire influenza op een bedrijf kan de
bevoegde autoriteit op basis van een risicobeoordeling de in de
leden 1, 2 en 3 vastgelegde maatregelen op alle andere op het
bedrijf aanwezige zoogdieren toepassen, en kan zij deze maat-
regelen uitbreiden tot contactbedrijven.

5. De lidstaten stellen de Commissie in het kader van het
Comité in kennis van de uitslag van de conform de leden 1 tot
en met 4 verrichte tests en maatregelen.

6. De bevoegde autoriteit kan, na bevestiging van het aviaire
influenzavirus bij varkens of andere zoogdieren op een bedrijf,
bewakingsmaatregelen overeenkomstig het diagnosehandboek
nemen om vast te stellen of het aviaire influenzavirus zich
verder heeft verspreid.

7. Overeenkomstig de in artikel 64, lid 3, vermelde proce-
dure kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen ter

voorkoming van de overdracht van aviaire influenzavirussen
op andere diersoorten.

HOOFDSTUK VII

REINIGING, ONTSMETTING EN HERBEVOLKING

Artikel 48

Reiniging, ontsmetting en procedures voor het elimineren
van het aviaire influenzavirus

De lidstaten zien erop toe dat:

a) de reiniging, ontsmetting en behandeling van met aviaire
influenzavirussen besmette of mogelijk besmette bedrijven
en zich daarin bevindende materialen en stoffen onder offi-
cieel toezicht worden uitgevoerd overeenkomstig:

i) de instructies van de officiële dierenarts; en

ii) de in bijlage VI vastgelegde beginselen en procedures voor
reiniging, ontsmetting en behandeling;

b) door pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels
gebruikte gronden of weiden op bedrijven waar aviaire in-
fluenza bevestigd is, niet door pluimvee of andere in gevan-
genschap levende vogels worden gebruikt totdat de bevoegde
autoriteit de zekerheid heeft dat het aanwezige influenzavirus
is vernietigd of geïnactiveerd;

c) de reiniging, ontsmetting en behandeling van met aviaire
influenzavirussen besmette of mogelijk besmette slachthui-
zen, voertuigen, aanhangwagens of andere vervoermiddelen,
grensinspectieposten en zich daarin bevindende materialen
en stoffen onder officieel toezicht worden uitgevoerd, over-
eenkomstig de instructies van de officiële dierenarts;

d) uitrusting en zich daarin bevindende materialen of stoffen
die met aviaire influenzavirussen besmet zijn of kunnen zijn
en die niet doeltreffend kunnen worden gereinigd, ontsmet
of behandeld, worden vernietigd;

e) de te gebruiken ontsmettingsmiddelen en de concentraties
ervan worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.

Artikel 49

Herbevolking van bedrijven

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat na de uitvoering van
de in de artikelen 11 en 39 vastgelegde maatregelen de leden 2
tot en met 6 van dit artikel worden nagekomen.
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2. Commerciële pluimveebedrijven mogen gedurende een
termijn van 21 dagen na de datum waarop de definitieve reini-
ging en ontsmetting overeenkomstig artikel 48 voltooid zijn
niet herbevolkt worden.

3. Gedurende een termijn van 21 dagen na de datum van
herbevolking van de commerciële pluimveebedrijven worden de
volgende maatregelen genomen:

a) het pluimvee wordt ten minste één keer door de officiële
dierenarts klinisch onderzocht. Het klinisch onderzoek of,
indien er meerdere worden uitgevoerd, het laatste klinisch
onderzoek wordt zo kort mogelijk voor het einde van de
bovenbedoelde periode van 21 dagen uitgevoerd;

b) er worden laboratoriumtests overeenkomstig het diagnose-
handboek uitgevoerd;

c) tijdens de herbevolkingsfase gestorven pluimvee wordt in
overeenstemming met het diagnosehandboek onderzocht;

d) ieder die het commerciële pluimveebedrijf binnengaat of het
verlaat neemt de adequate bioveiligheidsmaatregelen ter
voorkoming van de verspreiding van aviaire influenza in
acht;

e) pluimvee mag tijdens de herbevolkingsfase alleen met toe-
stemming van de bevoegde autoriteit het commerciële
pluimveebedrijf verlaten;

f) de eigenaar houdt een register van de productiegegevens,
inclusief ziekte- of sterftecijfers bij, dat regelmatig moet wor-
den bijgewerkt;

g) noemenswaardige wijzigingen van de productiegegevens als
bedoeld onder f) en andere onregelmatigheden worden de
bevoegde autoriteit onmiddellijk gemeld.

4. De bevoegde autoriteit kan op basis van een risicobeoor-
deling bepalen dat de in lid 3 bedoelde maatregelen op andere
dan commerciële pluimveebedrijven of op andere op een com-
mercieel pluimveebedrijf gehouden soorten van toepassing zijn.

5. De herbevolking met pluimvee van contactbedrijven vindt
plaats in overeenstemming met de instructies van de bevoegde
autoriteit aan de hand van een risicobeoordeling.

HOOFDSTUK VIII

DIAGNOSTISCHE PROCEDURES, DIAGNOSEHANDBOEK EN
REFERENTIELABORATORIA

Artikel 50

Diagnostische procedures en diagnosehandboek

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de diagnostische
procedures, bemonstering en laboratoriumtests ter opsporing
van aviaire influenza in pluimvee of andere in gevangenschap
levende vogels of het aviaire influenzavirus in zoogdieren over-
eenkomstig het diagnosehandboek worden uitgevoerd om zo
uniforme procedures voor de diagnose ervan te waarborgen.

Het diagnosehandboek wordt volgens de in artikel 64, lid 2,
bedoelde procedure uiterlijk op 3 augustus 2006 goedgekeurd.
Latere wijzigingen van het handboek worden overeenkomstig
dezelfde procedure vastgelegd.

2. Het in lid 1 bedoelde diagnosehandboek bevat ten minste
het volgende:

a) minimale bioveiligheidseisen en kwaliteitsnormen voor er-
kende laboratoria, die tests ten behoeve van de diagnose
van aviaire influenza uitvoeren;

b) criteria en procedures voor klinische onderzoeken of post-
mortemkeuringen ter bevestiging of ter uitsluiting van de
verdenking van aviaire influenza;

c) criteria en procedures voor het nemen van monsters van
pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels ten
behoeve van laboratoriumtests ter bevestiging of ter uitslui-
ting van de verdenking van aviaire influenza, waaronder be-
monsteringsmethoden ten behoeve van serologische en viro-
logische onderzoeken in het kader van deze richtlijn;

d) laboratoriumtests voor de diagnose van aviaire influenza,
met inbegrip van:

i) tests voor differentiële diagnoses;

ii) tests om HPAI- en LPAI-virussen van elkaar te kunnen
onderscheiden;

iii) adequate tests om onderscheid te kunnen maken tussen
gevaccineerde vogels en met de veldstam van aviaire in-
fluenza besmette vogels;
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iv) criteria voor de beoordeling van de uitslag van laborato-
riumtests;

e) laboratoriumtechnieken ten behoeve van de typering van
virusisolaten van aviaire influenza.

3. De lidstaten zien erop toe dat aviaire influenzavirussen,
het genoom en de antigenen ervan en vaccins ten behoeve
van onderzoek en diagnose en voor de vervaardiging van vac-
cins slechts in door de bevoegde autoriteit erkende ruimten,
inrichtingen of laboratoria, waar toereikende bioveiligheidseisen
gewaarborgd zijn, worden gehanteerd of gebruikt.

De lijst van erkende ruimten, inrichtingen en laboratoria wordt
vóór 30 september 2007 aan de Commissie doorgegeven en
wordt bijgehouden.

Artikel 51

Referentielaboratoria

1. Het in bijlage VII, onder 1, vermelde laboratorium is het
communautaire referentielaboratorium voor aviaire influenza
(hierna „het communautaire referentielaboratorium” genoemd).

Onverminderd Beschikking 90/424/EEG vervult het communau-
taire referentielaboratorium de in bijlage VII, deel 2 vermelde
bevoegdheden en taken.

2. De lidstaten wijzen nationale referentielaboratoria aan en
delen de Commissie en de andere lidstaten de nadere bijzonder-
heden daarvan en iedere verdere wijziging mee. De Commissie
maakt de lijst van die nationale referentielaboratoria bekend en
werkt deze bij.

3. De lidstaten zien erop toe dat de nationale referentielabo-
ratoria:

a) de in bijlage VIII vermelde bevoegdheden en taken vervullen;

b) verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de normen en
diagnosemethoden in iedere lidstaat overeenkomstig bijlage
VIII en voor het onderhouden van de contacten met het
communautaire referentielaboratorium.

4. Het communautaire referentielaboratorium onderhoudt
nauwe samenwerking en contact met het referentielaboratorium
voor aviaire influenza van het OIE en de FAO en, in voorko-
mend geval, met andere internationaal erkende laboratoria in de
Gemeenschap, teneinde te zorgen voor opleiding, topkwaliteit
en steun aan de nationale referentielaboratoria in de lidstaten en
derde landen.

HOOFDSTUK IX

VACCINATIE

AFDELING 1

Algemeen vaccinatieverbod

Artikel 52

Vervaardiging, verkoop en gebruik van vaccins tegen
aviaire influenza

1. De lidstaten zien erop toe dat:

a) vaccinatie tegen aviaire influenza op hun grondgebied ver-
boden is, met uitzondering van vaccinaties overeenkomstig
de afdelingen 2 en 3;

b) de hantering, vervaardiging, opslag, levering, distributie en
verkoop van vaccins tegen aviaire influenza op hun grond-
gebied onder officieel toezicht plaatsvinden;

c) uitsluitend bij Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van
een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik (17) of Verordening (EG) nr.
726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31
maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures
voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op ge-
neesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en
tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (18)
toegestane vaccins worden gebruikt.

2. Volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde procedure kun-
nen voorschriften voor de levering en opslag van voorraden
vaccins tegen aviaire influenza in de Gemeenschap worden vast-
gelegd.

AFDELING 2

Noodvaccinatie

Artikel 53

Noodvaccinatie van pluimvee en andere in gevangenschap
levende vogels

1. Een lidstaat kan overeenkomstig deze afdeling als korte-
termijnmaatregel een noodvaccinatie van pluimvee en andere in
gevangenschap levende vogels uitvoeren om een uitbraak te
beheersen wanneer een risicobeoordeling uitwijst dat er een
significant en onmiddellijk risico is voor de verspreiding van
aviaire influenza naar of in de betrokken lidstaat, indien er
van één of meer van de volgende stituaties sprake is:

a) er doet zich in die lidstaat een uitbraak voor;

b) er doet zich in een dichtbij gelegen lidstaat een uitbraak
voor; of
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c) het influenzavirus is bevestigd in pluimvee of andere in ge-
vangenschap levende vogels in een dichtbij gelegen derde
land.

2. Als een lidstaat voornemens is een in lid 1 bedoelde
noodvaccinatie uit te voeren, legt hij de Commissie een nood-
vaccinatieprogramma ter goedkeuring voor.

Het programma wordt in overeenstemming met een DIVA-stra-
tegie opgesteld en bevat ten minste de volgende informatie:

a) de ziektesituatie die geleid heeft tot het verzoek om nood-
vaccinatie toe te passen;

b) het geografische gebied waarin de noodvaccinatie moet wor-
den uitgevoerd en het aantal bedrijven in het desbetreffende
gebied en, indien verschillend, het aantal te vaccineren be-
drijven;

c) de soorten en categorieën pluimvee of andere in gevangen-
schap levende vogels of — in voorkomende gevallen — de
compartimenten voor pluimvee of andere in gevangenschap
levende vogels die voor vaccinatie in aanmerking komen;

d) het geschatte aantal te vaccineren stuks pluimvee en andere
in gevangenschap levende vogels;

e) de samenvatting van de kenmerken van het vaccin;

f) de geplande duur van de noodvaccinatiecampagne;

g) de specifieke bepalingen inzake de verplaatsingen van gevac-
cineerd pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels,
welke de maatregelen overeenkomstig hoofdstuk IV, afdelin-
gen 3, 4 en 5, en hoofdstuk V, afdeling 3, onverlet laten;

h) de criteria op grond waarvan wordt besloten tot het toepas-
sen van noodvaccinatie op contactbedrijven;

i) de registratie van het pluimvee of de andere in gevangen-
schap levende vogels die gevaccineerd zijn;

j) de te verrichten klinische en laboratoriumtests op de bedrij-
ven waar noodvaccinaties moeten worden uitgevoerd en op
andere, in het noodvaccinatiegebied gelegen bedrijven om de
epizoötiologische situatie, de effectiviteit van de noodvacci-
natiecampagne en het toezicht op verplaatsingen van aan
vaccinatie onderworpen pluimvee of andere in gevangen-
schap levende vogels te controleren.

3. Overeenkomstig de in artikel 64, lid 2, vermelde proce-
dure kunnen uitvoeringsbepalingen voor noodvaccinatie worden
vastgesteld.

Artikel 54

Goedkeuring van noodvaccinatieprogramma’s

1. De Commissie onderzoekt onmiddellijk met de betrokken
lidstaat het overeenkomstig artikel 53, lid 2, opgestelde nood-
vaccinatieprogramma en bespreekt zo spoedig mogelijk de situ-
atie in het Comité.

2. Het noodvaccinatieprogramma wordt volgens de in artikel
64, lid 3, vermelde procedure goedgekeurd.

De goedkeuring van het noodvaccinatieprogramma kan ook
betrekking hebben op maatregelen ter beperking van de ver-
plaatsingen van pluimvee of andere in gevangenschap levende
vogels en de producten ervan. Deze maatregelen kunnen beper-
kingen betreffende specifieke compartimenten voor pluimvee en
compartimenten voor andere in gevangenschap levende vogels,
en de instelling van beperkingsgebieden omvatten.

Artikel 55

Afwijkingen

1. In afwijking van artikel 54 kunnen de lidstaten reeds vóór
de goedkeuring van het noodvaccinatieprogramma noodvacci-
natie uitvoeren, mits aan de volgende voorwaarden wordt vol-
daan:

a) de Commissie wordt voor het begin van de noodvaccinatie
in kennis gesteld van het noodvaccinatieprogramma en het
besluit om noodvaccinatie toe te passen;

b) de betrokken lidstaat verbiedt de verplaatsing van pluimvee
of andere in gevangenschap levende vogels en de producten
ervan, behoudens in de in bijlage IX genoemde gevallen;

c) het besluit om noodvaccinatie toe te passen brengt de ziek-
tebestrijding niet in gevaar.

2. Als een lidstaat de in lid 1 bedoelde afwijking toepast,
worden de ziektesituatie en het noodvaccinatieprogramma zo
spoedig mogelijk in het Comité besproken.

3. De maatregelen worden volgens de in artikel 64, lid 3,
bedoelde procedure goedgekeurd of gewijzigd.
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AFDELING 3

Preventieve vaccinatie

Artikel 56

Preventieve vaccinatie van pluimvee en andere in gevan-
genschap levende vogels

1. De lidstaten kunnen in overeenstemming met deze afde-
ling als langetermijnmaatregel preventieve vaccinatie van pluim-
vee of andere in gevangenschap levende vogels uitvoeren, indien
zij op basis van een risicobeoordeling van mening zijn dat
bepaalde delen van hun grondgebied, bepaalde soorten pluim-
veehouderij, bepaalde categorieën pluimvee of andere in gevan-
genschap levende vogels of compartimenten voor pluimvee of
andere in gevangenschap levende vogels aan het risico van avi-
aire influenza blootstaan.

2. Als een lidstaat voornemens is een in lid 1 bedoelde
preventieve vaccinatie uit te voeren, legt hij de Commissie een
programma voor preventieve vaccinatie ter goedkeuring voor.

Het programma wordt in overeenstemming met een DIVA-stra-
tegie opgesteld en omvat ten minste de volgende informatie:

a) een duidelijke uiteenzetting van de redenen voor de preven-
tieve vaccinatie, met inbegrip van de ontwikkeling van de
ziekte;

b) het gebied, het soort pluimveehouderij, de categorieën
pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels of de
compartimenten voor pluimvee of andere in gevangenschap
levende vogels waar de preventieve vaccinatie moet worden
uitgevoerd en het aantal bedrijven in het desbetreffende ge-
bied en, indien verschillend, het aantal en het soort te vacci-
neren bedrijven;

c) de soorten en categorieën pluimvee of andere in gevangen-
schap levende vogels of — in voorkomende gevallen — de
compartimenten voor pluimvee of andere in gevangenschap
levende vogels die voor vaccinatie in aanmerking komen;

d) het geschatte aantal te vaccineren stuks pluimvee en andere
in gevangenschap levende vogels;

e) een samenvatting van de kenmerken van het vaccin;

f) de geplande duur van de campagne ten behoeve van preven-
tieve vaccinatie;

g) de specifieke bepalingen betreffende de verplaatsingen van
aan vaccinatie onderworpen pluimvee of andere in gevan-
genschap levende vogels, welke de maatregelen overeenkom-
stig hoofdstuk IV, afdelingen 3, 4 en 5, en hoofdstuk V,
afdeling 3, onverlet laten;

h) de registratie van het pluimvee of de andere in gevangen-
schap levende vogels die gevaccineerd zijn;

i) de overeenkomstig het diagnosehandboek te verrichten labo-
ratoriumtests op de bedrijven waar preventieve vaccinaties
moeten worden uitgevoerd, parallel met bewaking en tests
op een passend aantal andere, in het vaccinatiegebied gelegen
bedrijven of de compartimenten voor pluimvee of andere in
gevangenschap levende vogels om de epizoötiologische situ-
atie, de effectiviteit van de preventieve vaccinatiecampagne
en het toezicht op verplaatsingen van aan vaccinatie onder-
worpen pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels
te controleren.

3. Volgens de in artikel 64, lid 2, vermelde procedure kun-
nen uitvoeringsbepalingen voor preventieve vaccinatie worden
vastgesteld.

Artikel 57

Goedkeuring van programma’s voor preventieve vaccinatie

1. De Commissie onderzoekt het overeenkomstig artikel 56,
lid 2, onmiddellijk met de betrokken lidstaat opgestelde pro-
gramma voor preventieve vaccinatie en bespreekt zo spoedig
mogelijk de situatie in het Comité.

2. Het programma voor preventieve vaccinatie wordt volgens
de in artikel 64, lid 3, vermelde procedure goedgekeurd.

De goedkeuring van het programma voor preventieve vaccinatie
kan ook betrekking hebben op maatregelen ter beperking van
de verplaatsingen van pluimvee of andere in gevangenschap
levende vogels en de producten ervan. Deze maatregelen kun-
nen beperkingen betreffende specifieke compartimenten voor
pluimvee en compartimenten voor andere in gevangenschap
levende vogels en de instelling van beperkingsgebieden omvat-
ten.

AFDELING 4

Vaccinbanken

Artikel 58

Communautaire vaccinbank

1. Een communautaire vaccinbank voor de opslag van over-
eenkomstige Richtlijn 2001/82/EG of Verordening (EG) nr.
726/2004 toegestane vaccins tegen aviaire influenza kan wor-
den opgericht volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde proce-
dure.

2. De lidstaten hebben toegang tot de communautaire vac-
cinbank indien zij daartoe een verzoek indienen bij de Com-
missie.

3. De Commissie kan vaccins aan derde landen leveren, wan-
neer dat in het belang van de Gemeenschap is.
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Onverminderd overeenkomsten die zijn gesloten tussen de Ge-
meenschap en derde landen, wordt de toegang van derde landen
tot de communautaire vaccinbank toegestaan volgens de in
artikel 64, lid 3, bedoelde procedure, op voorwaarde dat vol-
gens diezelfde procedure nauwkeurige regelingen inzake de fi-
nanciële en technische samenwerking tussen de Commissie en
het betrokken derde land worden overeengekomen.

Artikel 59

Nationale vaccinbanken

1. De lidstaten kunnen in het kader van het in artikel 62
bedoelde rampenplan een nationale vaccinbank instellen of in
stand houden voor de opslag van overeenkomstig de artikelen 5
tot en met 15 van Richtlijn 2001/82/EG toegestane reserves van
vaccins tegen aviaire influenza voor gebruik bij nood- of pre-
ventieve vaccinaties.

2. De lidstaten die een nationale vaccinbank in stand hou-
den, stellen de Commissie in kennis van de hoeveelheden en
soorten opgeslagen vaccins.

HOOFDSTUK X

COMMUNAUTAIRE CONTROLES, SANCTIES EN RAMPEN-
PLANNEN

Artikel 60

Communautaire controles

Overeenkomstig Beschikking 98/139/EG van de Commissie van
4 februari 1998 houdende enige bepalingen inzake de door
deskundigen van de Commissie in de lidstaten op veterinair
gebied verrichte controles ter plaatse (19) en artikel 45 van Ver-
ordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de nale-
ving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en
de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (20)
kunnen deskundigen van de Commissie in samenwerking met
de bevoegde autoriteit controles ter plaatse uitvoeren, waar dit
ter waarborging van de eenvormige toepassing van deze richtlijn
nodig is.

Artikel 61

Sancties

De lidstaten stellen voorschriften vast inzake de sancties die
moeten worden toegepast bij overtredingen van ingevolge
deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen, en nemen alle
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties ook
worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig

en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk
op de in artikel 67, lid 1, eerste alinea, vastgestelde datum in
kennis van die bepalingen, en stellen haar zo spoedig mogelijk
in kennis van eventuele wijzigingen daarop.

Artikel 62

Rampenplannen

1. De lidstaten stellen in overeenstemming met bijlage X een
rampenplan op met de nationale maatregelen die moeten wor-
den genomen in geval van een uitbraak, en leggen dit aan de
Commissie ter goedkeuring voor.

2. Het rampenplan maakt de toegang mogelijk tot alle voor-
zieningen, materieel, personeel en alle andere materialen, die
nodig zijn om de uitbraak snel en efficiënt de kop in te druk-
ken. Het bevat gegevens betreffende het aantal en de ligging van
alle commerciële pluimveebedrijven. Het rampenplan bevat aan-
wijzingen omtrent het maximumaantal stuks pluimvee, per
soort, dat op deze commerciële bedrijven aanwezig kan zijn.
De lidstaten ramen tevens het aantal vaccins dat in geval van
een noodvaccinatie nodig is.

3. Er worden bepalingen vastgesteld voor nauwe samenwer-
king tussen de bevoegde autoriteiten die voor de verschillende
sectoren verantwoordelijk zijn, met name die welke bevoegd
zijn voor de diergezondheid, de volksgezondheid, milieukwes-
ties en de gezondheid en veiligheid van werknemers, in het
bijzonder met het oog op een goede voorlichting van de land-
bouwers, de werknemers in de pluimveesector en de burgers
over de risico’s.

4. De Commissie bestudeert de rampenplannen om vast te
stellen of zij toereikend zijn om aan het gewenste doel te beant-
woorden, en stelt de betrokken lidstaat eventuele wijzigingen
voor, met name om te garanderen dat de plannen verenigbaar
zijn met die van de andere lidstaten.

De rampenplannen worden volgens de in artikel 64, lid 2,
vermelde procedure goedgekeurd. Latere wijzigingen van het
plan worden overeenkomstig dezelfde procedure vastgelegd.

5. Ten minste om de vijf jaar past de lidstaat het rampenplan
aan en legt het de Commissie volgens de procedure van artikel
64, lid 2, aan de Commissie ter goedkeuring voor.

6. Onverminderd de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde
maatregelen kunnen volgens de procedure van artikel 64, lid 2,
verdere voorschriften voor een snelle en doeltreffende uitroeiing
van aviaire influenza worden vastgesteld, waaronder bepalingen
betreffende ziektebestrijdingscentra, groepen van deskundigen
en real-time-alarmoefeningen.
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HOOFDSTUK XI

UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN EN COMITÉPROCEDURE

Artikel 63

Uitvoeringsbevoegdheden

1. Volgens de procedure van artikel 64, lid 2, worden de
uitvoeringsbepalingen voor deze richtlijn vastgelegd, en met
name specifieke voorschriften inzake:

a) de verwijdering van karkassen, en

b) het vervoer en de behandeling van voeder, (nieuw of ge-
bruikt) strooisel, mest en drijfmest, die besmet of mogelijk
besmet zijn.

2. Wijzigingen van de bijlagen met het oog op de aanpassing
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang worden
volgens de procedure van artikel 64, lid 2, vastgesteld.

3. Uitvoeringsbepalingen die als gevolg van de epizoötiolo-
gische situatie benodigd zijn ter aanvulling van de minimum-
maatregelen voor ziektebestrijding overeenkomstig deze richtlijn
worden in overeenstemming met de procedure van artikel 64,
lid 3, vastgesteld.

4. Onverminderd de vrijwaringsmaatregelen van artikel 9 van
Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 in-
zake veterinaire controles in het intracommunautaire handels-
verkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (21) of van artikel 10 van Richtlijn 90/425/EEG
van de Raad (22) van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoö-
technische controles in het intracommunautaire handelsverkeer
in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van
de totstandbrenging van de interne markt worden tijdelijke
noodmaatregelen, die nodig zijn als gevolg van een ernstige
bedreiging van de gezondheid door van vogels afkomstige in-
fluenzavirussen, met uitzondering van in artikel 2, punt 1, be-
doelde virussen, genomen volgens de procedure van artikel 64,
lid 3.

Artikel 64

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening
(EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van
28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en
voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vast-

stelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden
ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de dier-
gezondheid (23).

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
bedraagt drie maanden.

3. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
bedraagt 15 dagen.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

HOOFDSTUK XII

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 65

Intrekking

Richtlijn 92/40/EEG wordt met ingang van 1 juli 2007 inge-
trokken. Verwijzingen naar Richtlijn 92/40/EEG gelden als ver-
wijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen vol-
gens de concordantietabel in bijlage XI.

Artikel 66

Overgangsbepalingen

1. Rampenplannen voor de bestrijding van aviaire influenza,
die overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Richtlijn 92/40/EEG
zijn goedgekeurd en op 1 juli 2007 gelden, zullen voor de
toepassing van deze richtlijn van kracht blijven.

De lidstaten leggen de Commissie evenwel vóór 30 september
2007 eventuele wijzigingen van die rampenplannen voor, zodat
die aan deze richtlijn aangepast kunnen worden.

De gewijzigde plannen worden volgens de in artikel 64, lid 2,
vermelde procedure goedgekeurd.

2. In afwachting van de omzetting van deze richtlijn kunnen
verdere overgangsbepalingen betreffende de bestrijding van avi-
aire influenza volgens de in artikel 64, lid 2, vermelde proce-
dure worden aangenomen.
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Artikel 67

Omzetting

1. De lidstaten doen uiterlijk op 1 juli 2007 de nodige wette-
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie onverwijld de
tekst van die bepalingen mee.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang-
rijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 68

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 69

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 december 2005.

Voor de Raad
De voorzitster
M. BECKETT
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BIJLAGE I

(bedoeld in artikel 2)

Definitie van aviaire influenza

1. Onder „aviare influenza” wordt verstaan een besmetting van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels met
een influenza A-virus:

a) van het subtype H5 of H7; of

b) met een intraveneuze pathogeniteitsindex (IVPI) groter dan 1,2 bij zes weken oude kuikens;

2. „hoogpathogene aviaire influenza (HPAI)”: een besmetting van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels
met:

a) aviaire influenzavirussen van het subtype H5 en H7 met een genoomsequentie die codeert voor meerdere basische
aminozuren bij de splitsingsplaats van het hemagglutininemolecuul en die overeenkomt met de sequentie die ook
bij andere HPAI-virussen is vastgesteld, waaruit afgeleid kan worden dat het hemagglutininemolecuul kan worden
gesplitst door een algemene protease van de gastheer; of

b) aviaire influenzavirussen met een intraveneuze pathogeniteitsindex groter dan 1,2 bij zes weken oude kuikens;

3. „laagpathogene aviaire influenza (LPAI)”: een besmetting van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels met
aviaire influenzavirussen van het subtype H5 en H7 die niet valt onder de definitie in punt 2.
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BIJLAGE II

(bedoeld in artikel 5, lid 2)

Melding van een ziekte en verdere door de lidstaten te verstrekken epizoötiologische informatie

1. Binnen 24 uur na de bevestiging van een primaire uitbraak of de ontdekking van een geval van aviaire influenza in een
slachthuis of een vervoermiddel meldt de betrokken lidstaat overeenkomstig de in artikel 5 van Richtlijn 82/894/EEG
bedoelde procedure de onderstaande gegevens:

a) datum van melding;

b) tijdstip van melding;

c) naam van de lidstaat in kwestie;

d) naam van de ziekte;

e) volgnummer van de uitbraak of het positieve resultaat voor aviaire influenza in een slachthuis of vervoermiddel;

f) datum van het eerste vermoeden van de ziekte;

g) datum van bevestiging;

h) de voor de bevestiging gebruikte methoden;

i) of de ziekte is bevestigd in een bedrijf, een slachthuis of een vervoermiddel;

j) geografische ligging van de uitbraak of het positieve resultaat voor aviaire influenza in een slachthuis of vervoer-
middel;

k) toegepaste ziektebestrijdingsmaatregelen.

2. In geval van een positief resultaat voor aviaire influenza in een slachthuis of een vervoermiddel meldt de betrokken
lidstaat, afgezien van de in punt 1 genoemde gegevens, ook de onderstaande gegevens:

a) per categorie, het geraamde aantal gevoelige stuks pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels in het
slachthuis of het vervoermiddel;

b) per categorie, het geraamde aantal stuks gestorven pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels in het
slachthuis of het vervoermiddel;

c) voor elke categorie pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels, de morbiditeit en het geraamde aantal
stuks pluimvee waarbij aviaire influenza is bevestigd;

d) het geraamde aantal stuks pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels dat in het slachthuis of het
vervoermiddel is gedood of geslacht;

e) het geraamde aantal verwijderde stuks pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels;

f) in geval van een slachthuis, de afstand tot de dichtstbij gelegen houderij van pluimvee of andere in gevangenschap
levende vogels;

g) de ligging van het bedrijf of de bedrijven van herkomst van het besmette pluimvee of de karkassen.

3. Bij secundaire uitbraken wordt de in de punten 1 en 2 bedoelde informatie meegedeeld binnen de in artikel 4, lid 1,
van Richtlijn 82/894/EEG vastgestelde termijnen.
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4. De betrokken lidstaat ziet erop toe dat de gegevens die overeenkomstig de punten 1, 2 en 3, moeten worden gemeld
met betrekking tot een uitbraak of een geval van aviaire influenza in een slachthuis of in een vervoermiddel, zo snel
mogelijk worden gevolgd door een schriftelijk rapport aan de Commissie en de andere lidstaten waarin ten minste het
volgende wordt vermeld:

a) de datum waarop het pluimvee of de andere in gevangenschap levende vogels op het bedrijf, in het slachthuis of in
het vervoermiddel zijn gedood of geslacht en de karkassen ervan zijn verwijderd;

b) alle inlichtingen over de mogelijke oorsprong van de ziekte, dan wel over de werkelijke oorsprong indien daarover
zekerheid bestaat;

c) informatie over het controlesysteem om te waarborgen dat de maatregelen ten behoeve van de controle van de
verplaatsingen van de dieren op doeltreffende wijze worden uitgevoerd;

d) in geval van ontdekking van aviaire influenza in een slachthuis of een vervoermiddel, het genetische type van het
verantwoordelijke virus;

e) wanneer pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels zijn gedood of geslacht op contactbedrijven of op
bedrijven met pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels die van besmetting met het virus van aviaire
influenza worden verdacht, informatie over:

i) de datum waarop de dieren zijn gedood of geslacht en het geraamde aantal stuks pluimvee en andere in
gevangenschap levende vogels, naar categorie, dat op elk bedrijf is gedood of geslacht;

ii) het epizoötiologische verband tussen de uitbraak en elk contactbedrijf, of andere redenen op grond waarvan de
besmetting met aviaire influenza op elk verdacht bedrijf werd vermoed;

iii) indien pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels op contactbedrijven niet zijn gedood of geslacht,
moet er informatie worden verstrekt omtrent de redenen voor het besluit om niet te doden of te slachten.

5. Wanneer tijdens de invoer of het binnenbrengen in de Gemeenschap bij levend pluimvee, andere in gevangenschap
levende vogels of pluimveeproducten de aanwezigheid van aviaire influenza wordt bevestigd in grensinspectieposten of
quarantainevoorzieningen of -stations, die overeenkomstig het Gemeenschapsrecht inzake invoer functioneren, deelt de
bevoegde autoriteit dit met vermelding van alle genomen maatregelen, zo spoedig mogelijk aan de Commissie mee.

6. Als in het kader van het toezicht een ernstige bedreiging voor de gezondheid wordt gesignaleerd, worden de
Commissie en de overige lidstaten hiervan binnen 24 uur op de hoogte gesteld.
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BIJLAGE III

(bedoeld in artikel 8, lid 3, en artikel 13, lid 3)

Toestemming om eieren te vervoeren van een bedrijf overeenkomstig artikel 8, lid 3, en artikel 13, lid 3

De bevoegde autoriteit kan toestemming verlenen voor het vervoer van eieren van een bedrijf dat valt onder de voor-
schriften van artikel 8, lid 3, en van artikel 13, lid 3, van deze richtlijn naar een erkende inrichting voor de bereiding van
eiproducten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 (hierna „de aangewezen inrichting” genoemd), mits aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Om het bedrijf van herkomst te mogen verlaten moeten de eieren rechtstreeks van het verdachte bedrijf naar de
aangewezen inrichting worden vervoerd; iedere zending moet voor vertrek door de officiële dierenarts die voor het
verdachte bedrijf verantwoordelijk is onder zijn toezicht worden verzegeld, en gedurende het vervoer naar de aange-
wezen inrichting verzegeld blijven;

2. De voor het bedrijf van herkomst van de eieren verantwoordelijke officiële dierenarts stelt de bevoegde autoriteit van
de aangewezen inrichting in kennis van de voorgenomen zending;

3. De voor de aangewezen inrichting verantwoordelijke bevoegde autoriteit ziet erop toe dat:

a) de in punt 1 bedoelde eieren vanaf het tijdstip van aankomst van de andere eieren geïsoleerd worden gehouden,
totdat zij behandeld worden;

b) de schalen van deze eieren worden verwijderd;

c) het voor de eieren gebruikte verpakkingsmateriaal wordt vernietigd of zodanig gereinigd en ontsmet dat alle aviaire
influenzavirussen vernietigd zijn;

d) de in punt 1 bedoelde eieren worden vervoerd in gereinigde en ontsmette voertuigen. Bioveiligheidsmaatregelen
worden genomen voor personeel, materieel en voertuigen die bij het vervoer van eieren betrokken zijn.
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BIJLAGE IV

(bedoeld in artikel 15, lid 2, artikel 32, lid 2, en artikel 42, lid 2)

Belangrijkste criteria en risicofactoren inzake beslissingen om maatregelen toe te passen op contactbedrijven of
op risicobedrijven en in risicogebieden binnen de verdere beperkingsgebieden

Indicatieve criteria

Voor ruimen Tegen ruimen

Klinische symptomen op grond waarvan aviaire influenza
op het contactbedrijf kan worden vermoed

Geen klinische symptomen die duiden op aviaire influenza
op het contactbedrijf en geen epizoötiologisch verband

Hoge gevoeligheid van de overheersende pluimveesoorten Lage gevoeligheid van de overheersende pluimveesoorten

Verplaatsing van pluimvee of andere in gevangenschap le-
vende vogels van inrichtingen waar aviaire influenza beves-
tigd is naar contactbedrijven na het tijdstip waarop het
virus waarschijnlijk op die besmette inrichtingen is binnen-
gebracht

Er is geen verplaatsing bekend van pluimvee of andere in
gevangenschap levende vogels van de inrichtingen waar
aviaire influenza bevestigd is naar contactbedrijven na het
tijdstip waarop het virus waarschijnlijk op die besmette
inrichtingen is binnengebracht

Contactbedrijf gelegen in een gebied met een hoge pluim-
veedichtheid

Contactbedrijf gelegen in een gebied met een lage pluim-
veedichtheid

De ziekte is al een tijd aanwezig en het virus is waarschijn-
lijk verspreid van de inrichtingen waar aviaire influenza
bevestigd is voordat uitroeiingsmaatregelen zijn toegepast

De ziekte is aanwezig, maar er is slechts een beperkte
verspreiding van het virus van de inrichtingen waar aviaire
influenza bevestigd is voordat uitroeiingsmaatregelen zijn
toegepast

Contactbedrijven gelegen binnen 500 meter (1) van de in-
richtingen waar aviaire influenza is bevestigd

Contactbedrijven gelegen op meer dan 500 meter (1) van
de inrichtingen waar aviaire influenza is bevestigd

De contactbedrijven hebben banden met meer dan een van
de inrichtingen waar aviaire influenza is bevestigd

De contactbedrijven hebben geen banden met inrichtingen
waar aviaire influenza is bevestigd

De epidemie is niet onder controle en het aantal inrichtin-
gen waar aviaire influenza bevestigd is, neemt toe

De epidemie is onder controle

(1) In gebieden met een zeer hoge pluimveedichtheid moet deze afstand groter zijn.

NL14.1.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 10/51



BIJLAGE V

(bedoeld in artikel 39, lid 1)

Criteria inzake beslissingen om bij LPAI maatregelen te nemen voor bedrijven

De bevoegde autoriteit neemt ten minste de volgende criteria in overweging bij beslissingen betreffende de verplaatsing
van pluimvee of eieren en de ruiming van bedrijven overeenkomstig artikel 39, lid 1:

a) diersoort;

b) aantal bedrijven rond de inrichting voor verzending;

c) ligging van de aangewezen slachthuizen, broederijen en pakstations;

d) bioveiligheidsmaatregelen toegepast in bedrijven, compartimenten voor pluimvee of andere in gevangenschap levende
vogels, tijdens het vervoer en bij het slachten;

e) transportroute;

f) aanwijzingen voor verspreiding;

g) eventueel gevaar voor de volksgezondheid;

h) verdere behandeling van de desbetreffende producten;

i) sociaal-economische en overige consequenties.
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BIJLAGE VI

(bedoeld in artikel 48)

Beginselen en procedures voor reiniging, ontsmetting en behandeling van bedrijven

1. Voor de bij artikel 48 bepaalde reiniging, ontsmetting en behandeling worden de volgende algemene beginselen en
procedures toegepast:

a) de reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden en, indien nodig, de maatregelen voor de verdelging van knaagdieren
en insecten, worden onder officieel toezicht verricht volgens de instructies van de officiële dierenarts;

b) de te gebruiken ontsmettingsmiddelen en de concentraties daarvan worden door de bevoegde autoriteit goed-
gekeurd om te garanderen dat het virus van aviaire influenza wordt vernietigd;

c) ontsmettingsmiddelen worden gebruikt volgens de aanbevelingen van de producent, indien voorhanden, of volgens
de eventuele instructies van de officiële dierenarts en/of de bevoegde autoriteit;

d) bij het kiezen van de ontsmettingsmiddelen en de te volgen procedures moet rekening worden gehouden met de
aard van de gebouwen, de voertuigen en de voorwerpen die moeten worden behandeld;

e) ontvettings- en ontsmettingsmiddelen worden onder zodanige omstandigheden gebruikt dat de werking ervan niet
nadelig beïnvloed wordt; met name moeten de door de producent aangegeven technische criteria, zoals druk,
minimumtemperatuur en vereiste contactduur, in acht worden genomen;

f) ongeacht het gebruikte ontsmettingsmiddel zijn de volgende algemene voorschriften van toepassing:

i) strooisel en fecaliën moeten grondig met het ontsmettingsmiddel worden doordrenkt;

ii) de grond, vloeren, laadplatforms en muren moeten zorgvuldig worden geschuurd en geschrobd nadat, indien
mogelijk, alle apparatuur of installaties die de doeltreffende reiniging en ontsmetting in de weg staan, zijn
verwijderd of gedemonteerd;

iii) vervolgens moet weer een ontsmettingsmiddel worden gebruikt gedurende een bepaalde minimumperiode die is
aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de producent;

g) wanneer een bij het wassen gebruikte vloeistof onder druk wordt toegepast, moet worden vermeden dat reeds
gereinigde delen opnieuw worden besmet;

h) apparatuur, installaties, voorwerpen of alle andere zaken die kunnen zijn besmet, moeten worden gereinigd,
ontsmet of vernietigd;

i) na voltooiing van de ontsmettingswerkzaamheden moet nieuwe besmetting worden voorkomen;

j) de in het kader van deze richtlijn vereiste reiniging en ontsmetting moeten worden genoteerd in het register van het
bedrijf of het voertuig, en wanneer er een officiële goedkeuring vereist is, moet de toezichthoudende officiële
dierenarts of een onder diens toezicht werkend persoon een en ander certificeren;

k) reiniging en ontsmetting van voor vervoer en door personeel gebruikte voertuigen.

2. Besmette bedrijven worden in overeenstemming met de volgende beginselen en procedures gereinigd en ontsmet:

a) voorlopige reiniging en ontsmetting:

i) tijdens het doden van het pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels moeten de nodige maatregelen
worden getroffen om verspreiding van het virus van aviaire influenza te vermijden of zoveel mogelijk te
beperken; deze maatregelen moeten voorzien in tijdelijke ontsmettingsapparatuur, beschermende kleding, dou-
ches, ontsmetting van gebruikte apparatuur, instrumenten en voorzieningen en het uitschakelen van de venti-
latie;
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ii) karkassen van gedood pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels moeten met een ontsmettings-
middel worden besproeid;

iii) vervoer van karkassen van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels die van het bedrijf worden
afgevoerd om te worden verwijderd, vindt plaats onder officieel toezicht in gesloten, lekvrije voertuigen of
containers, op zodanige wijze dat de verspreiding van het aviaire influenzavirus voorkomen wordt;

iv) zodra de karkassen van het pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels zijn afgevoerd om te worden
verwijderd, worden alle delen van het bedrijfsterrein waar zij waren gehuisvest en alle delen van andere
gebouwen, van erven, enz. die tijdens het doden, het slachten of de postmortemkeuring zijn besmet, besproeid
met ontsmettingsmiddelen die zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 48;

v) weefselresten die zijn gevallen of bloed dat is gemorst tijdens het doden of tijdens de postmortemkeuring
moeten zorgvuldig worden verzameld en samen met de karkassen van het pluimvee of de andere in gevangen-
schap levende vogels worden verwijderd;

vi) het gebruikte ontsmettingsmiddel moet ten minste 24 uur op het behandelde oppervlak aanwezig blijven;

b) definitieve reiniging en ontsmetting:

i) mest en gebruikt strooisel moeten worden verwijderd en behandeld overeenkomstig punt 3, onder a);

ii) vet en vuil moeten van alle oppervlakken worden verwijderd door middel van een ontvettingsmiddel en
vervolgens moeten de oppervlakken worden gereinigd met water;

iii) na het wassen met koud water moet alles weer met een ontsmettingsmiddel worden besproeid;

iv) na zeven dagen moeten de gebouwen met een ontvettingsmiddel worden behandeld, met water worden ge-
spoeld, met een ontsmettingsmiddel worden besproeid en opnieuw met water worden gespoeld.

3. Besmet strooisel en besmette mest en drijfmest worden in overeenstemming met de volgende beginselen en procedures
ontsmet:

a) mest en gebruikt strooisel worden:

i) bij een temperatuur van minimaal 70 °C met stoom behandeld;

ii) door verbranding vernietigd;

iii) zo diep begraven dat wilde vogels en andere dieren er niet bij kunnen; of

iv) opgestapeld om te laten broeien, besproeid met een ontsmettingsmiddel, waarna zij gedurende ten minste 42
dagen blijven liggen;

b) drijfmest moet opgeslagen blijven gedurende ten minste 60 dagen nadat voor het laatst besmet materiaal is
bijgevoegd, tenzij de bevoegde autoriteiten een kortere opslagperiode toestaan voor drijfmest die volgens de
instructies van een officiële dierenarts zo is behandeld dat het virus gegarandeerd is vernietigd.

De bevoegde autoriteit kan toestaan dat mest en strooisel die mogelijk besmet zijn, naar een erkend verwerkingsbedrijf
worden vervoerd waar de mest zodanig behandeld wordt dat eventuele influenzavirussen gegarandeerd vernietigd
worden of waar zij voor vernietiging of behandeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1774/2002 of
met de in artikel 63, lid 1, bedoelde specifieke voorschriften tijdelijk opgeslagen worden. Het vervoer vindt plaats
onder officieel toezicht in gesloten, lekvrije voertuigen of containers, zodat de verspreiding van het aviaire influenza-
virus voorkomen wordt.

4. In afwijking van de punten 1 en 2 kan de bevoegde autoriteit echter, rekening houdend met het soort bedrijf en de
klimatologische omstandigheden, specifieke procedures voor het reinigen en ontsmetten vaststellen. De bevoegde
autoriteit stelt de Commissie in kennis van de toegestane afwijking en van de gegevens betreffende de specifieke
procedures.

5. Indien de bevoegde autoriteit, onverminderd artikel 48, onder b), van oordeel is dat een (deel van een) inrichting om
enige reden niet gereinigd en ontsmet kan worden, kan het personen, voertuigen, pluimvee, andere in gevangenschap
levende vogels, of gedomesticeerde zoogdieren de toegang tot (een deel van) die inrichtingen verbieden, en dat verbod
blijft ten minste 12 maanden van kracht.
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BIJLAGE VII

(bedoeld in artikel 51, lid 1)

Communautair referentielaboratorium voor aviaire influenza

1. Het communautaire referentielaboratorium voor aviaire influenza is

Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Verenigd Koninkrijk.

2. Taken en bevoegdheden van het communautaire referentielaboratorium voor aviaire influenza:

a) coördinatie, in overleg met de Commissie, van de in de lidstaten toegepaste methoden voor de diagnose van aviaire
influenza, met name door:

i) typering, opslag en levering van virusstammen van aviaire influenza voor gebruik bij serologisch onderzoek en
bij de bereiding van antiserum;

ii) levering van gestandaardiseerde sera en andere referentiereagentia aan de nationale referentielaboratoria met
het oog op standaardisering van de in de lidstaten gebruikte tests en reagentia;

iii) aanleg en instandhouding van een verzameling stammen en isolaten van aviaire-influenzavirussen;

iv) geregelde organisatie van vergelijkende tests van de diagnoseprocedures op communautair niveau;

v) verzameling en vergelijking van gegevens en informatie inzake de toegepaste diagnosemethoden en de resul-
taten van de in de Gemeenschap uitgevoerde tests;

vi) karakterisering van isolaten van het aviaire-influenzavirus met de meest geavanceerde methoden om een beter
inzicht te krijgen in de epizoötiologie van aviaire influenza en in de epizoötiologie van het virus en nieuw
optredende hoogpathogene en potentieel pathogene virusstammen;

vii) volgen van de ontwikkelingen over de gehele wereld op het gebied van de bewaking, de epizoötiologie en de
preventie van aviaire influenza;

viii) op peil houden van de deskundigheid met betrekking tot het virus van aviaire influenza en andere hiermee
samenhangende virussen om een snelle differentiële diagnose mogelijk te maken;

ix) verwerving van kennis van de vervaardiging en het gebruik van immunologische geneesmiddelen voor dierlijk
gebruik voor de bestrijding van aviaire influenza;

b) actieve steun bij de diagnose van uitbraken in de Gemeenschap door isolaten van toegezonden influenzavirussen die
van vogels afkomstig zijn te onderzoeken met het oog op bevestiging van de diagnose, karakterisering en epizoö-
tiologisch onderzoek; verwerving van virusisolaten van primaire uitbraken uit derde landen die op grond van de
geldende Gemeenschapswetgeving toestemming hebben om levend pluimvee en vlees in de Gemeenschap in te
voeren; de uit derde landen ontvangen virusisolaten worden door het communautaire referentielaboratorium met
name aan de volgende onderzoeken onderworpen:

i) sequentie-analyse van de nucleotiden om de afgeleide aminozuursequentie op de splitsingsplaats van het
hemagglutininemolecuul te kunnen bepalen;

ii) bepaling van de intraveneuze pathogeniteitsindex (IVPI);

iii) antigeentypering;

iv) fylogenetische analyse ter ondersteuning van epizoötiologisch onderzoek;

c) bevordering van scholing en bij- en nascholing van deskundigen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek met het
oog op de harmonisatie van de diagnosetechnieken;

d) opstellen van het programma en de werkdocumenten voor de jaarlijkse vergadering van de nationale referentie-
laboratoria;
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e) ondersteuning van de uitvoering van surveyonderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en bij wilde vogels in de
lidstaten door antigenen ter beschikking te stellen in het kader van het programma en de goedgekeurde test-
procedures en een samenvattend verslag van de uitslag van de surveys op te stellen;

f) volgen van mogelijke zoönotische consequenties van de virussen van aviaire influenza, en samenwerking met
internationaal erkende laboratoria voor humane influenza;

g) uitwerken met de Commissie van een crisis- en rampenplan dat ook voorziet in samenwerking met de referentie-
laboratoria voor aviaire influenza van het OIE en de FAO en, in voorkomend geval, met andere internationaal
erkende laboratoria in de Gemeenschap.
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BIJLAGE VIII

(bedoeld in artikel 51, lid 3)

Bevoegdheden en taken van de nationale referentielaboratoria

1. De nationale laboratoria zien erop toe dat in elke lidstaat de laboratoriumtests met het oog op de opsporing van
aviaire influenza en de identificatie van het genetische type van virusisolaten worden uitgevoerd volgens het diagnose-
handboek. Daartoe kunnen zij speciale overeenkomsten met het communautaire referentielaboratorium of met andere
nationale laboratoria sluiten.

2. De nationale referentielaboratoria doen met het oog op een volledige karakterisering het communautaire referentie-
laboratorium onmiddellijk isolaten van van vogels afkomstige influenzavirussen toekomen:

a) van alle primaire uitbraken, van aviaire influenza;

b) in het geval van secundaire uitbraken van een representatief aantal uitbraken;

c) als bij pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels of zoogdieren andere influenzavirussen dan bedoeld in
bijlage I, punt 1, worden gesignaleerd, die een ernstige bedreiging voor de gezondheid kunnen vormen.

3. Elk nationaal referentielaboratorium zorgt voor de coördinatie van de normen en de diagnosemethoden die door elk
laboratorium van de lidstaat in kwestie worden toegepast in het kader van de diagnose van aviaire influenza. Daartoe:

a) kunnen zij de diagnosereagentia leveren aan elk laboratorium;

b) controleren zij de kwaliteit van alle diagnosereagentia die in de lidstaat worden gebruikt;

c) organiseren zij geregeld vergelijkende tests;

d) bewaren zij van uitbraken afkomstige isolaten van het virus van aviaire influenza en van andere van vogels
afkomstige influenzavirussen, die in die lidstaat opgespoord zijn;

e) werken zij samen met de nationale laboratoria voor humane influenza.
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BIJLAGE IX

(bedoeld in artikel 55, lid 1, onder b))

Voorschriften inzake verplaatsingen van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels en pluim-
veeproducten in het geval van noodvaccinatie

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat verplaatsingen van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels die
overeenkomstig artikel 55 gevaccineerd zijn, en van hun producten in overeenstemming met het bepaalde in de
punten 3 tot en met 8, overeenkomstig het diagnosehandboek gecontroleerd worden.

2. Voertuigen of vervoermiddelen en uitrusting die voor het in deze bijlage bedoelde vervoer van levend pluimvee of
andere in gevangenschap levende vogels, eieren of pluimveevlees zijn gebruikt, worden na gebruik onverwijld volgens
een of meer van de in artikel 48 bedoelde procedures gereinigd, ontsmet of behandeld.

3. Voor verplaatsingen van levend pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels en van eieren binnen het
vaccinatiegebied geldt het volgende:

a) de broedeieren:

i) zijn afkomstig van een gevaccineerd of niet-gevaccineerd vermeerderingskoppel, dat overeenkomstig het
diagnosehandboek met gunstige resultaten is onderzocht;

ii) zijn vóór verzending volgens een door de bevoegde autoriteit toegestane methode ontsmet;

iii) worden rechtstreeks naar de broederij van bestemming vervoerd;

iv) zijn traceerbaar in de broederij;

b) de eieren zijn afkomstig van een gevaccineerd of niet-gevaccineerd legkoppel, dat overeenkomstig het diagnose-
handboek met gunstige resultaten is onderzocht, en worden vervoerd naar:

i) een door de bevoegde autoriteit aangewezen pakstation (hierna „het aangewezen pakstation” genoemd), mits
zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle door de bevoegde autoriteit vereiste bioveiligheidsmaatregelen
worden nageleefd, of

ii) een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004, die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met
hoofdstuk XI van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004;

c) eendagskuikens:

i) zijn afkomstig van broedeieren die voldoen aan de voorwaarden onder a);

ii) worden in een pluimveehok of -stal ondergebracht waar geen pluimvee van het bedrijf wordt gehouden;

d) levend pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels:

i) worden, voorzover dit in het vaccinatieprogramma is voorzien, tegen aviaire influenza gevaccineerd;

ii) zijn overeenkomstig het diagnosehandboek met gunstige resultaten onderzocht;

iii) worden in een pluimveehok of -stal ondergebracht waar geen pluimvee van het bedrijf wordt gehouden;

e) slachtpluimvee:

i) is vóór het laden overeenkomstig het diagnosehandboek met gunstige resultaten onderzocht;

ii) wordt rechtstreeks naar een aangewezen slachthuis vervoerd om onmiddellijk te worden geslacht.
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4. Voor verplaatsingen van levend pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels en van eieren van bedrijven
buiten het vaccinatiegebied naar inrichtingen binnen het vaccinatiegebied geldt het volgende:

a) broedeieren:

i) worden rechtstreeks naar de broederij van bestemming vervoerd;

ii) zijn traceerbaar in de broederij;

b) eieren worden vervoerd naar:

i) een door de bevoegde autoriteit aangewezen pakstation (hierna „het aangewezen pakstation” genoemd), mits zij
in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle door de bevoegde autoriteit vereiste bioveiligheidsmaatregelen worden
nageleefd, of

ii) een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met
hoofdstuk XI van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004;

c) eendagskuikens worden in een pluimveehok of -stal ondergebracht waar geen pluimvee van het bedrijf wordt
gehouden;

d) levend pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels:

i) worden in een pluimveehok of -stal ondergebracht waar geen pluimvee van het bedrijf wordt gehouden;

ii) worden, voorzover dit in het vaccinatieprogramma is voorzien, op het bedrijf van bestemming gevaccineerd;

e) slachtpluimvee wordt rechtstreeks naar een aangewezen slachthuis vervoerd om onmiddellijk te worden geslacht.

5. Voor verplaatsingen van levend pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels en eieren van bedrijven binnen
het vaccinatiegebied naar daarbuiten gelegen inrichtingen geldt het volgende:

a) broedeieren:

i) zijn afkomstig van een gevaccineerd of niet-gevaccineerd vermeerderingskoppel, dat overeenkomstig het
diagnosehandboek met gunstige resultaten is onderzocht;

ii) zijn vóór verzending volgens een door de bevoegde autoriteit toegestane methode ontsmet;

iii) worden rechtstreeks naar de broederij van bestemming vervoerd;

iv) zijn traceerbaar in de broederij;

b) eieren zijn afkomstig van een gevaccineerd of niet-gevaccineerd legkoppel, dat overeenkomstig het diagnosehand-
boek met gunstige resultaten is onderzocht, en worden vervoerd naar:

i) een door de bevoegde autoriteit aangewezen pakstation (hierna „het aangewezen pakstation” genoemd), mits
zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle door de bevoegde autoriteit vereiste bioveiligheidsmaatregelen
worden nageleefd, of

ii) een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004, die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met
hoofdstuk XI van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004;

c) eendagskuikens:

i) zijn niet gevaccineerd;

ii) zijn afkomstig van broedeieren die voldoen aan de voorwaarden van punt 2, onder a), punt 3, onder a), of punt
4, onder a);

iii) worden in een pluimveehok of -stal ondergebracht waar geen pluimvee van het bedrijf wordt gehouden;
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d) levend pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels:

i) zijn niet gevaccineerd;

ii) zijn overeenkomstig het diagnosehandboek met gunstige resultaten onderzocht;

iii) worden in een pluimveehok of -stal ondergebracht waar geen pluimvee van het bedrijf wordt gehouden;

e) slachtpluimvee:

i) is vóór het laden overeenkomstig het diagnosehandboek met gunstige resultaten onderzocht;

ii) wordt rechtstreeks naar een aangewezen slachthuis vervoerd om onmiddellijk te worden geslacht.

6. Voor vlees verkregen van binnen het vaccinatiegebied gehouden pluimvee geldt het volgende:

a) in het geval van vlees van gevaccineerd pluimvee is het pluimvee:

i) gevaccineerd met een vaccin dat voldoet aan een DIVA-strategie;

ii) in overeenstemming met het diagnosehandboek met negatieve uitslag getest;

iii) klinisch geïnspecteerd door een officiële dierenarts in de laatste 48 uur voor het laden; waar nodig zijn
verklikkerdieren op het bedrijf door de officiële dierenarts onderzocht;

iv) rechtstreeks naar een aangewezen slachthuis vervoerd om onmiddellijk te worden geslacht;

b) in het geval van vlees van niet-gevaccineerd pluimvee dat voor de slacht wordt vervoerd, wordt het pluimvee
overeenkomstig het diagnosehandboek gecontroleerd.

7. De bevoegde autoriteit kan toestaan dat voor verwijdering bestemde karkassen of eieren worden verplaatst.

8. Er gelden geen verdere beperkingen op verplaatsingen van overeenkomstig deze bijlage verpakte eieren en vlees van
geslacht pluimvee.

9. De verplaatsing van pluimvee (inclusief eendagskuikens) of andere in gevangenschap levende vogels vanaf het grond-
gebied van een lidstaat is verboden vanaf de aanvang van de noodvaccinatiecampagne tot de goedkeuring van het
noodvaccinatieprogramma krachtens artikel 54 en onverminderd andere communautaire maatregelen, tenzij met toe-
stemming van de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat.
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BIJLAGE X

(bedoeld in artikel 62, lid 1)

Criteria voor rampenplannen

Rampenplannen voldoen ten minste aan de onderstaande criteria:

1) Er wordt een nationaal crisiscentrum opgericht voor de coördinatie van alle controlemaatregelen.

2) Er wordt een lijst opgesteld van de lokale ziektebestrijdingscentra die over de nodige voorzieningen beschikken om
de ziektebestrijdingsmaatregelen op lokaal niveau te coördineren.

3) Gedetailleerde informatie dient beschikbaar te zijn over het personeel dat betrokken is bij de bestrijdingsmaatregelen,
hun specifieke vakkennis, hun bevoegdheden en hun instructies, waarbij rekening gehouden wordt met de noodzaak
tot persoonlijke bescherming en het potentiële gevaar voor de menselijke gezondheid als gevolg van aviaire influenza.

4) Elk lokaal ziektebestrijdingscentrum moet snel contact kunnen opnemen met personen en organisaties die direct of
indirect bij een uitbraak zijn betrokken.

5) De nodige apparatuur en voorzieningen moeten beschikbaar zijn om de ziektebestrijdingsmaatregelen effectief te
kunnen uitvoeren.

6) Er moeten gedetailleerde instructies worden verstrekt over de maatregelen die moeten worden genomen wanneer
infectie of besmetting wordt vermoed en bevestigd, met inbegrip van aanbevelingen voor de verwijdering van
karkassen.

7) Gezorgd moet worden voor scholingsprogramma's om de praktische vaardigheden en de kennis van de administra-
tieve procedures op peil te houden en te verbeteren.

8) Diagnostische laboratoria moeten over voorzieningen beschikken voor postmortemonderzoek, en over de nodige
capaciteit voor serologisch, histologisch en ander onderzoek; deze laboratoria moeten de nodige expertise voor snelle
diagnose op peil houden. De nodige regelingen moeten worden getroffen voor het snelle vervoer van monsters. Het
rampenplan moet tevens aanwijzingen bevatten omtrent de testcapaciteit van het laboratorium en de beschikbare
middelen om aan een uitbraak het hoofd te bieden.

9) Er wordt een vaccinatieplan met een aantal scenario's opgesteld, met gegevens over de populaties pluimvee en andere
in gevangenschap levende vogels die kunnen worden gevaccineerd, de geschatte hoeveelheid benodigd en beschikbaar
vaccin.

10) Onverminderd andere communautaire bepalingen op dit terrein moet in de plannen geregeld worden dat gegevens
betreffende de registratie van commerciële pluimveebedrijven op het grondgebied van de desbetreffende lidstaat ter
beschikking worden gesteld.

11) In het kader van de plannen moeten officieel geregistreerde zeldzame pluimveerassen of andere in gevangenschap
levende vogels worden erkend.

12) Gebieden met een hoge pluimveedichtheid moeten in kaart gebracht worden.

13) De voor de uitvoering van de rampenplannen benodigde wettelijke bevoegdheden moeten vastgelegd zijn.
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BIJLAGE XI

Concordantietabel

Deze richtlijn Richtlijn 92/40/EEG

Artikel 1, lid 1, onder a) en c) —

Artikel 1, lid 1, onder b) Artikel 1, eerste alinea

Artikel 1, lid 2 —

Artikel 2, onder (1) Bijlage III

Artikel 2, onder (2) Bijlage III, derde alinea

Artikel 2, onder (3) —

Artikel 2, (4) tot en met (15), (17), (20), (21) en (22) tot en
met (32)

—

Artikel 2, onder (16) Artikel 2, onder (b)

Artikel 2, onder (18) Artikel 2, onder (d)

Artikel 2, onder (19) Artikel 2, onder (e)

Artikel 3 —

Artikel 4 —

Artikel 5, lid 1 Artikel 3

Artikel 5, lid 2 —

Artikel 5, lid 3 —

Artikel 6, lid 1 Artikel 4, lid 2, onder g)

Artikel 6, lid 2 Artikel 7, lid 1

Artikel 6, leden 3 en 4 —

Artikel 7, lid 1 Artikel 4, lid 1

Artikel 7, lid 2, onder a) en b) Artikel 4, lid 2, onder a)

Artikel 7, lid 2, onder c) Artikel 4, lid 2, onder b)

Artikel 7, lid 2, onder d) Artikel 4, lid 2, onder c)

Artikel 7, lid 2, onder e) en g) Artikel 4, lid 2, onder d)

Artikel 7, lid 2, onder f) Artikel 4, lid 2, onder e)

Artikel 7, lid 2, onder h) Artikel 4, lid 2, onder f)

Artikel 7, lid 3 Artikel 4, lid 2, onder g)

Artikel 8 —

Artikel 9 Artikel 4, lid 5

Artikel 10 —

Artikel 11, lid 1 Artikel 5, lid 1, aanhef

Artikel 11, lid 2, eerste alinea Artikel 5, lid 1, onder a)

Artikel 11, lid 2, tweede en derde alinea —
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Deze richtlijn Richtlijn 92/40/EEG

Artikel 11, lid 3 Artikel 5, lid 1, onder a)

Artikel 11, lid 4 Artikel 5, lid 1, onder d)

Artikel 11, lid 5 Artikel 5, lid 1, onder c) en d)

Artikel 11, de leden 6 en 7 Artikel 5, lid 1, onder b)

Artikel 11, lid 8 Artikel 5, lid 1, onder e)

Artikel 11, lid 9 —

Artikel 11, lid 10 Bijlage III, Hoofdstuk 3 (3)

Artikel 12 —

Artikel 13 —

Artikel 14 Artikel 6

Artikel 15 Artikel 8

Artikel 16, leden 1 en 2 Artikel 9, lid 1

Artikel 16, lid 3 —

Artikel 16, lid 4 Artikel 9, lid 6

Artikel 17, lid 1 Artikel 10

Artikel 17, lid 2 Artikel 13

Artikel 18, onder a) Artikel 9, lid 2, onder a)

Artikel 18, onder b) Artikel 9, lid 2, onder b)

Artikel 18, onder c) —

Artikel 19, onder a) Artikel 9, lid 2, onder c)

Artikel 19, onder b), c) en d) Artikel 9, lid 2, onder d) en e)

Artikel 19, onder e) Artikel 9, lid 2, onder f), eerste alinea

Artikel 19, onder f), g) en h) —

Artikel 20 Artikel 9, lid 2, onder g)

Artikel 21 Artikel 9, lid 2, onder h)

Artikel 22 Artikel 9, lid 2, onder e)

Artikel 23 Artikel 9, lid 2, onder f), i)

Artikel 24 Artikel 9, lid 2, onder f), ii)

Artikel 25 —

Artikel 26, lid 1 Artikel 9, lid 2, onder f), iii)

Artikel 26, lid 2 —

Artikel 27 Artikel 9, lid 2, onder e)

Artikel 28 —

Artikel 29 Artikel 9, lid 3

Artikel 30, onder a) Artikel 9, lid 4, onder a)

Artikel 30, onder b) en c) Artikel 9, lid 4, onder b), c) en d)

Artikel 30, onder d), e), g) en j) —
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Deze richtlijn Richtlijn 92/40/EEG

Artikel 30, lid 2 Artikel 9, lid 4, onder b)

Artikel 30, onder h) Artikel 9, lid 4, onder e)

Artikel 30, onder i) Artikel 9, lid 4, onder f)

Artikel 31 Artikel 9, lid 5

Artikel 32 —

Artikel 33 —

Artikel 34 —

Artikel 35 —

Artikel 36 —

Artikel 37 —

Artikel 38 —

Artikel 39 —

Artikel 40 —

Artikel 41 —

Artikel 42 —

Artikel 43 —

Artikel 44 —

Artikel 45 —

Artikel 46 —

Artikel 47 —

Artikel 48 —

Artikel 48 Artikel 11

Artikel 50 —

Artikel 51 —

Artikel 52, lid 1 Artikel 15

Artikel 52, de leden 2 en 3 Artikel 14

Artikel 53 —

Artikel 54 Artikel 16, onder a), eerste alinea

Artikel 55 Artikel 16, onder a), tweede alinea

Artikel 56 —

Artikel 57 —

Artikel 58 —

Artikel 59 —

Artikel 60 Artikel 18

Artikel 61 —

Artikel 62 Artikel 17
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Deze richtlijn Richtlijn 92/40/EEG

Artikel 63, leden 1 en 3 —

Artikel 63, lid 2 Artikel 20

Artikel 64 Artikel 21

Artikel 65 —

Artikel 66 —

Artikel 67 Artikel 22

Artikel 68 —

Artikel 69 Artikel 23

Bijlage I (1) Bijlage III

Bijlage I (2) Bijlage III, derde alinea

Bijlage I (3) —

Bijlage II —

Bijlage III Bijlage I

Bijlage IV —

Bijlage V —

Bijlage VI Bijlage II

Bijlage VII Bijlage V

Bijlage VIII —

Bijlage IX —

Bijlage X Bijlage VI

Bijlage XI —
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