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Извънредно заседание на Постоянния комитет по хранителна верига и
здравеопазване на животните, секция “Здравеопазване и хуманно
отношение към животните”, проведено на 26.08.2013 г.
(Centre Borschette, Rue Froissart 36, 1040 Brussels)

На заседанието е обсъждана актуална информация за епизоотичната ситуация
относно констатирана високопатогенна инфлуенца по птиците субтип H7N7 в Италия.
Първият случай на инфлуенца по птиците в Италия е регистриран през 1997г.
Епизоотичното огнище е ликвидирано много бързо и разходите са били много малки.
След това са регистрирани огнища през 2000г. (разходите за ликвидирането са били
приблизително 500 млн. евро), през 2004г., 2005г. и 2013г. През месец август 2013 г.
са регистрирани три огнища, причинени от субтип H7N7.
Третото огнище е в община Portomaggiore в надзорната зона на първото огнище
в Ostelato. Засегната е ферма с 19 850 пуйки. Потвърден е вирус субтип Н7.
Във всички контактни ферми и останалите 107 стопанства, собственост на
същата фирма, където са регистрирани трите огнища се следи нивото на смъртността и
всяка седмица се вземат по 30 кръвни проби и 30 смивки.
Предполагат, че източникът на болестта е слабопатогенен вирус, внесен от диви
птици в първата заразена ферма (Остелато), като впоследствие същият е мутирал във
високопатогенен. Слабопатогенен вирус спорадично е изолиран при домашни птици в
Холандия и Германия между 2010 – 2012.
Посочва се, че има голям риск от разпространение на вируса, тъй като е засегнат
най-големият производител на яйца в Италия. Заразените стада не са в зона с висока
плътност на птици, а също така високите температури - 35 градуса С° в Италия към
момента не са предпоставка за предаване на вируса чрез пряк контакт. Съществува
риск от поява на огнища извън установените зони. Прилагат се мерките
регламентирани с Директива 2005/95/ЕС.

Във връзка с потвърденото първо огнище на болестта е публикувано Решение
2013/439/ЕС от 19.08.2013 г., с което е въведена регионализация в Италия и от
предпазните и надзорните зони е забранена експедицията до други държави членки и
трети страни на пратки от живи домашни птици, готови за снасяне ярки, еднодневни
пилета и яйца за люпене. Поради констатирани още две огнища на болестта, Решение
2013/439/ЕС ще бъде изменено и отменено от Проект на решение относно някои
защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците подтип H7N7 в
Италия.
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