
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 24.)

a magas patogenitású H5N1 madárinfluenza elleni megelőző vakcinázásnak és az állatok mozgására
vonatkozó kapcsolódó rendelkezéseknek a franciaországi bevezetéséről

(az értesítés a C(2006) 632. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2006/148/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közös-
ségi intézkedésekről és a 92/40/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi
irányelvre (1) és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A madárinfluenza a baromfik és egyéb madarak elhul-
lással és rendellenességekkel járó fertőző vírusos beteg-
sége, amely rövid időn belül az állat- és a közegészség-
ügyre komoly veszélyt jelentő és a baromfitenyésztés
jövedelmezőségét jelentősen csökkentő járványos mére-
teket ölthet. Fennáll a veszélye, hogy a betegség kóroko-
zója átterjedhet más gazdaságokra, jelentősen csökkentve
a baromfitenyésztés jövedelmezőségét, vadon élő mada-
rakra, vagy az élő madarak vagy az azokból származó
termékek nemzetközi kereskedelmén keresztül egyik
tagállamból a másik tagállamba és harmadik országokba.

(2) A H5N1 altípusba tartozó A típusú influenzavírus okozta
magas patogenitású madárinfluenzát izoláltak vadon élő
madaraknál a Közösség egyes részein és a Közösséggel
szomszédos vagy télen vándormadarak által benépesített
harmadik országokban. Fokozottabb a vírus vadon élő
madarakról történő átterjedésének valószínűsége az elkö-
vetkező vándorlási időszakban.

(3) Korai észlelő rendszereket és biológiai biztonsági intéz-
kedéseket léptettek életbe Franciaországban, csökken-
tendő a madárinfluenza baromfira történő átvitelének
veszélyét.

(4) Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 2005.
szeptember 20-i, a madárinfluenza állat-egészségügyi és
állatjóléti aspektusairól szóló tudományos véleményében
a megelőző védőoltást ajánlatosnak tartja, amennyiben
komoly a veszély, hogy a vírust behurcolják baromfi

által sűrűn benépesített térségekbe. E gyakorlat alkalma-
zása azonban nem veszélyeztetheti a szigorú biológiai
biztonsági és egyéb, az ezeken a területeken hatályban
lévő, a vírus bárminemű behurcolásának megelőzésére
irányuló intézkedéseket.

(5) Tekintettel a madárinfluenzának az ország bizonyos
térségeibe történő behurcolásának különös veszélyére,
2006. február 21-én Franciaország jóváhagyásra benyúj-
tott a Bizottságnak egy megelőző vakcinázási tervet. A
Bizottság Franciaországgal együttműködésben azonnal
megvizsgálta a tervet és úgy ítéli meg, hogy az bizonyos
kiigazításokkal összhangba hozható a vonatkozó közös-
ségi rendelkezésekkel. Ezért helyénvalónak tűnik e tervet
jóváhagyni.

(6) E terv értelmében Franciaország célja a kacsák és libák
beoltása a magas patogenitású H5N1 madárinfluenza
elleni vakcinával. Ez kísérleti projektnek tekintendő,
lévén hogy e fajoknál kevés tapasztalat áll rendelkezésre
a megelőző vakcinázással kapcsolatban.

(7) Csak az állatgyógyászati készítmények közösségi kóde-
xéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) vagy az emberi,
illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek
engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi
eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerü-
gynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3)
összhangban engedélyezett vakcinák alkalmazhatók.

(8) Ahol megelőző vakcinázást folytatnak Franciaországban,
be kell vezetni a beoltott és a beoltatlan baromfiállomá-
nyok nyomon követését és a beoltott madarak mozgási
korlátozásait.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

(1) E határozat olyan intézkedéseket ír elő – többek között a
beoltott baromfik és az azokból előállított termékek mozgására
vonatkozóan –, amelyeket Franciországnak azon részein kell
alkalmazni, ahol megelőző vakcinázást folytatnak a H5N1
magas patogenitású madárinfluenza behurcolása által különösen
fenyegetett, meghatározott terüteken lévő baromfitartó gazdasá-
gokban.

(2) E határozat alkalmazásában a 2005/94/EK tanácsi
irányelv 2. cikkének fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

2. cikk

A vakcinázási program jóváhagyása

(1) A Franciaország által a Bizottságnak 2006. február 21-én
benyújtott H5N1 madárinfluenza elleni megelőző vakcinázási
tervet jóváhagyták („megelőző vakcinázási terv”).

A megelőző vakcinázást Franciaországban engedélyezett, H5
altípusú madárinfluenzát tartalmazó inaktív heterológ vakcina
felhasználásával végzik kacsákon és libákon, a mellékletben
felsorolt területeken („megelőző vakcinázási terület”).

(2) A megelőző vakcinázási területeken a megelőző vakciná-
zási tervben előírt intenzív nyomon követést és felügyeletet
végeznek.

(3) A megelőző vakcinázási tervet hatékonyan kell végrehaj-
tani.

(4) A Bizottság a megelőző vakcinázási tervet közzéteszi.

3. cikk

Élő baromfik, keltetőtojások, naposcsibék, friss baromfihús,
darált hús, előkészített hús, mechanikai úton elválasztott
hús és húsipari termékek mozgására vonatkozó rendelke-

zések

A megelőző vakcinázásba bevont gazdaságokból érkező és/vagy
származó élő baromfik és keltetőtojások, valamint a napos-

csibék, a friss baromfihús, a darált hús, az előkészített hús, a
mechanikai úton elválasztott hús és a megelőző vakcinázási
tervnek megfelelően beoltott baromfiból előállított húsipari
termékek mozgására vonatkozó rendelkezéseknek meg kell
felelniük az e határozat 4. és 9. cikkében megállapított követel-
ményeknek.

4. cikk

Élő baromfik, keltetőtojások, naposcsibék mozgására és
szállítására vonatkozó rendelkezések

(1) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a beoltott baromfit a
gazdaságból kizárólag

a) vakcinázást folytató gazdaságba; vagy

b) csak beoltott baromfit tartó gazdaságba; vagy

c) a beoltott és a beoltatlan baromfi teljes elkülönítését biztosító
gazdaságba; vagy

d) azonnali levágásra, vágóhídra,

szállíthassák, Franciaország elhagyása nélkül.

(2) Beoltott élő baromfi, keltetőtojás és beoltott baromfiból
származó naposcsibe nem juttatható ki Franciaországból.

(3) Élő baromfi, keltetőtojás és a vakcinázásba bevont gazda-
ságokból, illetve az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett
gazdaságokból származó naposcsibe nem juttatható ki Francia-
országból.

5. cikk

Élő baromfik, naposcsibék és keltetőtojások szállítmá-
nyainak a Közösségen belüli kereskedelméhez szükséges

egészségügyi bizonyítványok kiállítása

A Franciaországból származó élő baromfik, naposcsibék és
keltetőtojások Közösségen belüli kereskedelméhez szükséges
egészségügyi bizonyítványokon fel kell tüntetni a következő
szöveget:

„A szállítmányban lévő baromfiak/naposcsibék/keltetőtojások
olyan gazdaságokból származnak, ahol nem folytattak
madárinfluenza elleni vakcinázást.”
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6. cikk

Friss baromfihús, darált hús, előkészített hús, mechanikai
úton elválasztott hús és húsipari termékek szállítására

vonatkozó rendelkezések

(1) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a beoltott baromfiból
Franciaországban előállított friss hús csak akkor legyen forgal-
mazható, ha a baromfit, amelyből készült:

a) olyan gazdaságokból vették, amelyeket H5N1 magas patoge-
nitású madárinfluenza tekintetében a megelőző vakcinázási
tervnek megfelelően rendszeresen negatív eredménnyel ellen-
őriztek és vizsgáltak, különös figyelmet fordítva a jelzőma-
darakra;

b) olyan állományból vették, amelyet hatósági állatorvos a
berakodást megelőző 48 órán belül klinikailag megvizsgált,
különös figyelmet fordítva a jelzőmadarakra;

c) elkülönítve tartották az olyan állományoktól, amelyek nem
felelnek meg a 4. cikknek és ennek a cikknek; és

d) a húst a 853/2004/EK rendelet (1) II. mellékletével és III.
mellékletének II. és III. szakaszával összhangban állították
elő, és a 854/2004/EK rendelet (2) I. mellékletének I., II. és
III. szakaszával, valamint ugyanezen melléklet IV. szaka-
szának V. és VII. fejezetével összhangban ellenőrizték.

(2) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy darált húst, előkészí-
tett húst, mechanikai úton elválasztott húst és a beoltott kacsa-
és libaállományokból előállított húst tartalmazó húsipari
termékeket csak akkor juttatnak ki Franciaországból, ha a hús
eleget tesz az (1) bekezdés előírásainak és a 853/2004/EK ren-
delet III. mellékletének V. és VI. szakaszával összhangban állí-
tották elő.

7. cikk

Friss baromfihús, darált hús, előkészített hús, mechanikai
úton elválasztott hús és húsipari termékek szállítására

vonatkozó kereskedelmi okmányok

Franciaország biztosítja, hogy a friss baromfihúst, a darált húst,
az előkészített húst, a mechanikai úton elválasztott húst és a 6.
cikk feltételeinek megfelelő húsipari termékeket olyan kereske-
delmi okmány kísérje, amelyben szerepel az alábbi szöveg:

„A szállítmány megfelel a 2006/148/EK bizottsági határo-
zatban előírt állat-egészségügyi feltételeknek.”

8. cikk

A tagállamok tájékoztatása

Franciaország előzetesen tájékoztatja a tagállam központi állat-
egészségügyi hatóságát a 7. cikkben említett szállítmányok
mozgatásának rendeltetési állomásáról.

9. cikk

A csomagolás és a szállítóeszközök tisztítása és fertőtlení-
tése

Franciaország az alábbi intézkedéseket biztosítja a mellékletben
felsorolt területeken lévő azon gazdaságokon, ahol megelőző
vakcinázást folytatnak:

a) a keltetőtojások és a naposcsibék összegyűjtéséhez, tárolá-
sához és szállításához csak egyszer használatos csomagolóa-
nyagot, vagy olyan csomagolóanyagot használnak fel, amely
hatékonyan mosható és fertőtleníthető;

b) az élő baromfi, keltetőtojás, naposcsibe, friss baromfihús,
darált hús, előkészített hús, mechanikai úton elválasztott
hús, húsipari termékek és baromfitakarmány szállítására
használt összes szállítóeszközt közvetlenül minden egyes
szállítás előtt és után megtisztítják és fertőtlenítik az illetékes
hatóság által jóváhagyott fertőtlenítőszerekkel és módsze-
rekkel.

10. cikk

Szankciók

Franciaország megállapítja az e határozat rendelkezéseinek
megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabá-
lyokat, és minden szükséges intézkedést megtesz azok érvénye-
sítése érdekében. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és
visszatartó erejűnek kell lenniük. Franciaország legkésőbb 2006.
március 7-ig értesíti a Bizottságot e rendelkezésekről, és azok
bármely későbbi módosításáról.

11. cikk

Jelentések

Franciaország a megelőző vakcinázási program hatékonyságára
vonatkozó információkat tartalmazó jelentést nyújt be a Bizott-
ságnak e határozat alkalmazási időpontjától számított egy
hónapon belül és 2006. március 7-től havi jelentéseket nyújt
be az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizott-
ságnak.
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12. cikk

Az intézkedések feülvizsgálata

Az intézkedéseket a járványügyi helyzet alakulása és a rendelkezésre álló új információ fényében felül kell
vizsgálni.

13. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 24-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HUL 55/54 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.2.25.



MELLÉKLET

AZON TERÜLETEK, AHOL EGYES KACSA- ÉS LIBATARTÓ GAZDASÁGOKBAN
MADÁRINFLUENZA ELLENI MEGELŐZŐ VAKCINÁZÁST FOLYTATNAK

Települések jegyzéke

LANDES MEGYE

AIRE-SUR-L'ADOUR

ANGRESSE

ARBOUCAVE

ARTASSENX

ARTHEZ-D'ARMAGNAC

AUBAGNAN

AUDIGNON

BAHUS-SOUBIRAN

BASCONS

BAS-MAUCO

BATS

BÉNESSE-MAREMNE

BENQUET

BETBEZER-D'ARMAGNAC

BIARROTTE

BIAUDOS

BISCARROSSE

BORDÈRES-ET-LAMENSANS

BOSTENS

BOUGUE

BOURDALAT

BRETAGNE-DE-MARSAN

BUANES

CAPBRETON

CASTANDET

CASTELNAU-TURSAN

CAZÈRES-SUR-L'ADOUR

CLASSUN

CLÈDES

COUDURES

CRÉON-D'ARMAGNAC

DUHORT-BACHEN

DUMES

ESCALANS

ESTIGARDE

EUGÉNIE-LES-BAINS

EYRES-MONCUBE

FARGUES

FRÈCHE (LE)

GABARRET

GAILLÈRES

GEAUNE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

HAGETMAU

HAUT-MAUCO

HERRÉ

HONTANX

HORSARRIEU

LABASTIDE-CHALOSSE

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

LABENNE

LACAJUNTE

LACQUY

LACRABE

LAGLORIEUSE

LAGRANGE

LARRIVIÈRE

LATRILLE

LAURET

LOSSE

LUSSAGNET

MANT

MAURIES

MAURRIN

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

MAZEROLLES

MIRAMONT-SENSACQ

MOMUY

MONGET

MONSÉGUR

MONT-DE-MARSAN

MONTÉGUT

MONTGAILLARD

MONTSOUÉ

MORGANX

ONDRES

ORX

PARLEBOSCQ

PAYROS-CAZAUTETS

PÉCORADE

PERQUIE

PEYRE

PHILONDENX

PIMBO

PORT-DE-LANNE

POUDENX

POUYDESSEAUX

PUJO-LE-PLAN

PUYOL-CAZALET

RENUNG

RIMBEZ-ET-BAUDIETS

SAINT-AGNET

SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX

SAINT-BARTHÉLEMY

SAINTE-COLOMBE

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

SAINT-ÉTIENNE-D'ORTHE

SAINTE-FOY

SAINT-GEIN

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC

SAINT-JUSTIN

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

SAINT-LOUBOUER

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

SAINT-MARTIN-DE-HINX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

SAINT-MAURICE-SUR-L'ADOUR

SAINT-PIERRE-DU-MONT

SAINT-SEVER

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SAMADET

SANGUINET

SARRAZIET

SARRON

SAUBION

SAUBRIGUES

SERRES-GASTON

SOORTS-HOSSEGOR

SORBETS

TARNOS

URGONS

VIELLE-TURSAN

VIGNAU (LE)

VILLENEUVE-DE-MARSAN
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MEGYE LOIRE-ATLANTIQUE

ARTHON-EN-RETZ

ASSÉRAC

AVESSAC

BASSE-GOULAINE

BAULE-ESCOUBLAC (LA)

BATZ-SUR-MER

BERNERIE-EN-RETZ (LA)

BESNÉ

BIGNON (LE)

BLAIN

BOUAYE

BOUÉE

BOUGUENAIS

BOURGNEUF-EN-RETZ

BOUVRON

BRAINS

CAMPBON

CARQUEFOU

CHAPELLE-DES-MARAIS (LA)

CHAPELLE-GLAIN (LA)

CHAPELLE-LAUNAY (LA)

CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA)

CHAUVÉ

CHEIX-EN-RETZ

CHÉMÉRÉ

CHEVROLIÈRE (LA)

CONQUÉREUIL

CORDEMAIS

CORSEPT

COUËRON

CROISIC (LE)

CROSSAC

DONGES

DREFFÉAC

FAY-DE-BRETAGNE

FÉGRÉAC

FRESNAY-EN-RETZ

FROSSAY

GÂVRE (LE)

GENESTON

GRIGONNAIS (LA)

GUÉMÉNÉ-PENFAO

GUENROUET

GUÉRANDE

HERBIGNAC

INDRE

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS

LIMOUZINIÈRE (LA)

LAVAU-SUR-LOIRE

MACHECOUL

MALVILLE

MARNE (LA)

MARSAC-SUR-DON

MASSÉRAC

MESQUER

MISSILLAC

MONTAGNE (LA)

MONTOIR-DE-BRETAGNE

MOUTIERS-EN-RETZ (LES)

NANTES

NOTRE-DAME-DES-LANDES

ORVAULT

PAIMBOEUF

PELLERIN (LE)

PIERRIC

PIRIAC-SUR-MER

PLAINE-SUR-MER (LA)

PLESSÉ

PONT-CHÂTEAU

PONT-SAINT-MARTIN

PORNIC

PORNICHET

PORT-SAINT-PÈRE

POULIGUEN (LE)

PRÉFAILLES

PRINQUIAU

QUILLY

REZÉ

ROUANS

SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS

SAINT-COLOMBAN

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC

SAINT-GILDAS-DES-BOIS

SAINT-HERBLAIN

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

SAINT-JOACHIM

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

SAINT-LÉGER-LES-VIGNES

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS

SAINT-LYPHARD

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

SAINT-MARS-DE-COUTAIS

SAINT-MÊME-LE-TENU

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

SAINT-MOLF

SAINT-NAZAIRE

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

SAINTE-PAZANNE

SAINT-PÈRE-EN-RETZ

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

SAINT-VIAUD

SAUTRON

SAVENAY

SÉVERAC

SORINIÈRES (LES)

TEMPLE-DE-BRETAGNE (LE)

TREILLIÈRES

TRIGNAC

TURBALLE (LA)

VAY

VERTOU

VIGNEUX-DE-BRETAGNE

VUE
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AIGUILLON-SUR-MER (L')

AIGUILLON-SUR-VIE (L')

ANGLES

AUZAY

AVRILLÉ

BARBÂTRE

BARRE-DE-MONTS (LA)

BEAUVOIR-SUR-MER

BENET

BERNARD (LE)

BESSAY

BOIS-DE-CÉNÉ

BOISSIÈRE-DES-LANDES (LA)

BOUILLÉ-COURDAULT

BOUIN

BREM-SUR-MER

BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

BRETONNIÈRE (LA)

CHAILLÉ-LES-MARAIS

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX

CHAIX

CHAIZE-GIRAUD (LA)

CHAPELLE-ACHARD (LA)

CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS

CHAMP-SAINT-PÈRE (LE)

CHASNAIS

CHÂTEAU-D'OLONNE

CHÂTEAU-GUIBERT

CHÂTEAUNEUF

CLAYE (LA)

CORPE

COUTURE (LA)

CURZON

DAMVIX

DOIX

ÉPINE (L')

FAUTE-SUR-MER (LA)

FENOUILLER (LE)

FONTAINES

FONTENAY-LE-COMTE

GIROUARD (LE)

GIVRAND

GIVRE (LE)

GROSBREUIL

GRUES

GUÉ-DE-VELLUIRE (LE)

GUÉRINIÈRE (LA)

ÎLE-D'ELLE (L')

ÎLE-D'OLONNE (L')

JARD-SUR-MER

JONCHÈRE (LA)

LAIROUX

LANDEVIEILLE

LANGON (LE)

LIEZ

LONGÈVES

LONGEVILLE-SUR-MER

LUÇON

MAGNILS-REIGNIERS (LES)

MAILLÉ

MAILLEZAIS

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

MAZEAU (LE)

MONTREUIL

MOREILLES

MOTHE-ACHARD (LA)

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

NIEUL-LE-DOLENT

NIEUL-SUR-L'AUTISE

NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE

NOTRE-DAME-DE-MONTS

OLONNE-SUR-MER

ORBRIE (L')

OULMES

PÉAULT

PERRIER (LE)

PETOSSE

PISSOTTE

POIRÉ-SUR-VELLUIRE (LE)

POIROUX

POUILLÉ

PUYRAVAULT

ROSNAY

SABLES-D'OLONNE (LES)

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES

SAINT-BENOIST-SUR-MER

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS

SAINT-DENIS-DU-PAYRÉ

SAINT-ÉTIENNE-DE-BRILLOUET

SAINTE-FOY

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINT-GERVAIS

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

SAINTE-HERMINE

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

SAINT-JEAN-DE-BEUGNÉ

SAINT-JEAN-DE-MONTS

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MATHURIN

SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

SAINTE-PEXINE

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

SAINT-RÉVÉREND

SAINT-SIGISMOND

SAINT-URBAIN

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

SALLERTAINE

SÉRIGNÉ

TABLIER (LE)

TAILLÉE (LA)

TALMONT-SAINT-HILAIRE

TRANCHE-SUR-MER (LA)

TRIAIZE

VAIRÉ

VELLUIRE

VIX

VOUILLÉ-LES-MARAIS

XANTON-CHASSENON
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