
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 12.)

a klasszikus sertéspestis felszámolására és a vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi
vakcinázására irányuló tervek Észak-Rajna-Vesztfália és Rajna-vidék-Pfalz (Németország) egyes
területeire történő kiterjesztése, valamint e tervek végrehajtásának Rajna-vidék-Pfalz más

területein történő befejezése tekintetében a 2003/135/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1531. számú dokumentummal történt)

(Csak a német és a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2006/285/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló
közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i
2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16.
cikke (1) bekezdésére és 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Németország Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália,
Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék szövetségi államában a
vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és
a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására
irányuló terv jóváhagyásáról szóló, 2003. február 27-i
2003/135/EK bizottsági határozat (2) elfogadása egyike
volt a klasszikus sertéspestis elleni küzdelem céljából
született intézkedéseknek.

(2) Németország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a
klasszikus sertéspestis felütötte a fejét az Észak-Rajna-
Vesztfália egyes területein élő vaddisznók között. Német-
ország közölte továbbá, hogy a klasszikus sertéspestis
felszámolására és a vaddisznók klasszikus sertéspestis
elleni sürgősségi vakcinázására irányuló terveket kiterjesz-
tették a szóban forgó területekre, valamint Rajna-vidék-
Pfalz egyes szomszédos területeire is.

(3) Németország egyúttal arról is tájékoztatta a Bizottságot,
hogy Rajna-vidék-Pfalz egyes területein a klasszikus
sertéspestis tekintetében jelentős mértékben javult a
helyzet, így a klasszikus sertéspestis felszámolására és a
vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakci-
názására irányuló terveket nem szükséges a továbbiakban
ezeken a területeken alkalmazni.

(4) Ezért a 2003/135/EK határozatot ennek megfelelően
módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/135/EK határozat melléklete helyébe e határozat
mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Németországi Szövetségi Köztársaság és
a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 12-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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(1) HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal
módosított irányelv.

(2) HL L 53., 2003.2.28., 47. o. A legutóbb a 2005/950/EK határozattal
(HL L 345., 2005.12.28., 30. o.) módosított határozat.



MELLÉKLET

„MELLÉKLET

1. AZOK A TERÜLETEK, AHOL A FELSZÁMOLÁSI TERVET VÉGRE KELL HAJTANI:

A. Rajna-vidék-Pfalz szövetségi államban:

a) a következő körzetek: Südliche Weinstraße, Ahrweiler és Daun;

b) a következő városok: Landau és Pirmasens;

c) Bitburg-Prüm körzetben: Prüm település, illetve a következő helységek: Burbach, Balesfeld és Neuheilenbach
(Kyllburg település közigazgatási területén);

d) Cochem-Zell körzetben: a következő települések: Kaisersesch és Ulmen;

e) Germersheim körzetben: a következő települések: Lingenfeld, Bellheim és Germersheim;

f) Mayen-Koblenz körzetben: Vordereifel település, Mendig település közigazgatási területének az A 61-es autópá-
lyától és a B 262-es főútvonaltól nyugatra eső része, valamint Mayen város közigazgatási területének a B 262-es
főútvonaltól nyugatra és a B 258-as főútvonaltól északra eső része;

g) Südwestpfalz körzetben: a következő települések: Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-
Felsenland, Pirmasens-Land és Thaleischweiler-Fröschen, valamint a következő helységek: Schmitshausen,
Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben és
Knopp-Labach.

B. Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi államban:

a) Aachen város közigazgatási területének az A 4-es és az A 544-es autópályától, valamint a B 1-es főútvonaltól
délre eső része;

b) Bonn város közigazgatási területének az 56-os főútvonaltól és az A 565-ös autópályától délre (Bonn-Ende-
nichtől Bonn-Poppelsdorfig), valamint a 9-es főútvonaltól délnyugatra eső része;

c) Aachen körzetben: Monschau és Stolberg városok, Simmerath és Roetgen települések;

d) Düren körzetben: Heimbach és Nideggen városok, Hürtgenwald és Langerwehe települések;

e) Euskirchen körzetben: Bad Münstereifel, Mechernich és Schleiden városok, illetve a következő helységek: Billig,
Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim,
Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (Euskirchen városban), továbbá a következő telepü-
lések: Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall és Nettersheim;

f) Rhein-Sieg körzetben: Meckenheim és Rheinbach városok, Wachtberg település, Witterschlick, Volmershofen,
Heidgen helységek (Alfter település közigazgatási területén), továbbá Buschhoven, Morenhoven, Miel és Oden-
dorf helységek (Swisttal település közigazgatási területén).

2. AZOK A TERÜLETEK, AHOL SÜRGŐSSÉGI VAKCINÁZÁST KELL VÉGEZNI:

A. Rajna-vidék-Pfalz szövetségi államban:

a) a következő körzetek: Südliche Weinstraße, Ahrweiler és Daun;

b) a következő városok: Landau és Pirmasens;

c) Bitburg-Prüm körzetben: Prüm település, illetve a következő helységek: Burbach, Balesfeld és Neuheilenbach
(Kyllburg település közigazgatási területén);

d) Cochem-Zell körzetben: a következő települések: Kaisersesch és Ulmen;

e) Germersheim körzetben: a következő települések: Lingenfeld, Bellheim és Germersheim;
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f) Mayen-Koblenz körzetben: Vordereifel település, Mendig település közigazgatási területének az A 61-es autópá-
lyától és a B 262-es főútvonaltól nyugatra eső része, valamint Mayen város közigazgatási területének a B 262-es
főútvonaltól nyugatra és a B 258-as főútvonaltól északra eső része;

g) Südwestpfalz körzetben: a következő települések: Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-
Felsenland, Pirmasens-Land és Thaleischweiler-Fröschen, valamint a következő helységek: Schmitshausen,
Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben és
Knopp-Labach.

B. Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi államban:

a) Aachen város közigazgatási területének az A 4-es és az A 544-es autópályától, valamint a B 1-es főútvonaltól
délre eső része;

b) Bonn város közigazgatási területének az 56-os főútvonaltól és az A 565-ös autópályától délre (Bonn-Ende-
nichtől Bonn-Poppelsdorfig), valamint a 9-es főútvonaltól délnyugatra eső része;

c) Aachen körzetben: Monschau és Stolberg városok, Simmerath és Roetgen települések;

d) Düren körzetben: Heimbach és Nideggen városok, Hürtgenwald és Langerwehe települések;

e) Euskirchen körzetben: Bad Münstereifel, Mechernich és Schleiden városok, illetve a következő helységek: Billig,
Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim,
Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (Euskirchen városban), továbbá a következő telepü-
lések: Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall és Nettersheim;

f) Rhein-Sieg körzetben: Meckenheim és Rheinbach városok, Wachtberg település, Witterschlick, Volmershofen,
Heidgen helységek (Alfter település közigazgatási területén), továbbá Buschhoven, Morenhoven, Miel és Oden-
dorf helységek (Swisttal település közigazgatási területén).”
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