
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 22.)

a kéknyelvbetegség elleni bizonyos védintézkedésekről

(az értesítés a C(2006) 3849. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/577/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen
belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőr-
zésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irány-
elvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) 2006. augusztus 17-én, 19-én, illetve 21-én Hollandia,
Belgium és Németország a kéknyelvbetegség fertőzött-
ségre gyanús esetekről tájékoztatta a Bizottságot a hollan-
diai Kerkrade-től 50 km-es sugarú övezetben lévő,
Hollandia, Belgium és Németország területén elhelyez-
kedő juh- és szarvasmarhatartó gazdaságokban, ahol az
első gyanús esetről számoltak be.

(2) Belgium, Németország, Luxemburg és Hollandia megtil-
totta a kéknyelvbetegségre fogékony állatfajok, valamint
azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az érin-
tett területekről való mozgását, összhangban a kéknyelv-
betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó
külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000.
november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvvel (2) és a
kéknyelvbetegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelő
körzetekről, illetve az ezen körzetekből vagy ezen körze-
teken keresztül történő szállításokra alkalmazandó felté-
telekről szóló, 2005. május 23-i 2005/393/EK bizottsági
határozattal (3).

(3) Az érintett tagállamok megfelelő intézkedéseket fogadtak
el, tekintettel a területükön lévő entomológiai, ökológiai,
földrajzi, meteorológiai és járványügyi helyzetre.

(4) A kéknyelvbetegségnek az érintett területről való elterje-
dése jelentős veszélyt jelenthet a Közösségben élő álla-
tokra.

(5) Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében és a
további járványügyi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzé-

séig helyénvaló közösségi szintű járványvédelmi intézke-
déseket elfogadni a kéknyelvbetegségre fogékony állat-
fajok, valamint azok spermájának, petesejtjeinek és
embrióinak az érintett területekről való mozgása vonat-
kozásában.

(6) A helyzettel kapcsolatos fejlemények és a további vizs-
gálatok eredményeinek fényében a hatályban lévő intéz-
kedéseket az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság ülésén a lehető legrövidebb határidőn
belül felül kell vizsgálni.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A mellékletben felsorolt tagállamok megtiltják a
kéknyelvbetegségre fogékony fajokhoz tartozó élőállatok, vala-
mint az azoktól 2006. május 1-től a mellékletben felsorolt
területekről gyűjtött spermák, petesejtjek és embriók mozgását
a Közösség más részeibe, illetve harmadik országokba.

(2) A tagállamok megadják a 2005/393/EK határozat 4. és 6.
cikkében említett mentességeket az (1) bekezdésben előírt
tilalom alól.

(3) Szükség esetén, tekintettel az entomológiai, ökológiai,
földrajzi, meteorológiai és járványügyi helyzetre az érintett
tagállamok kiegészítő vizsgálatokat hajthatnak végre a mellék-
letben felsorolt területeken kívül.

Az érintett tagállamok továbbra is alkalmazzák a már elfogadott
megfelelő intézkedéseket.

Az említett vizsgálatok eredményei alapján az érintett tagál-
lamok felülvizsgálják ezeket az intézkedéseket és további megfe-
lelő intézkedéseket alkalmazhatnak.
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(1) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.)
módosított irányelv.

(2) HL L 327., 2000.12.22., 74. o.
(3) HL L 130., 2005.5.24., 22. o. A legutóbb a 2006/572/EK határo-

zattal (HL L 227., 2006.8.19., 60. o.) módosított határozat.



2. cikk

A tagállamok az e határozatnak való megfelelés érdekében módosítják a kereskedelemre vonatkozó intéz-
kedéseiket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 22-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

BELGIUM:

Antwerpen tartomány

Flamand-Brabant tartomány

Vallon-Brabant tartomány

Brüsszel Fővárosi tartomány

Namur tartomány

Limbourg tartomány

Luxembourg tartomány

Liège tartomány

Kelet-Flandria és Hainaut tartomány

A következő utaktól keletre eső terület:

— N6, az R50 irányában északra (commune de Mons),

— R50, az N56 irányában északra,

— N56, az N525 irányában északra,

— N525, az N57 irányában északra,

— N57, az N42 irányában északra,

— N42, Wettersesteenwegen (commune d’Oosterzele) keresztül az N465 irányában északra,

— N465, az N9 irányában északra,

— N9, az R4 irányában nyugatra,

— N4, az N423 irányában északra,

— N423 a holland határ irányában északra.

NÉMETORSZÁG:

Észak-Rajna-Vesztfália

— Stadt Aachen

— Kreis Aachen

— Stadt Bochum

— Stadt Bonn

— Kreis Borken

— Stadt Bottrop

— Kreis Coesfeld

— Stadt Dortmund

— Kreis Düren

— Stadt Düsseldorf

— Stadt Duisburg

— Ennepe-Ruhr-Kreis

— Erftkreis

— Kreis Euskirchen

— Stadt Essen

— Stadt Gelsenkirchen

— Stadt Hagen

— Stadt Hamm

— Kreis Heinsberg

HUL 229/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.23.



— Stadt Herne

— Hochsauerlandkreis

— Kreis Kleve

— Stadt Köln

— Stadt Krefeld

— Stadt Leverkusen

— Märkischer Kreis

— Kreis Mettmann

— Stadt Mönchengladbach

— Stadt Mülheim a. d. Ruhr

— Kreis Neuss

— Oberbergischer Kreis

— Stadt Oberhausen

— Kreis Olpe

— Kreis Recklinghausen

— Stadt Remscheid

— Rheinisch-Bergischer Kreis

— Rhein-Sieg-Kreis

— Kreis Siegen-Wittgenstein

— Kreis Soest

— Stadt Solingen

— Kreis Unna

— Kreis Viersen

— Kreis Wesel

— Stadt Wuppertal

Rheinland-Pfalz

— Kreis Ahrweiler

— Kreis Altenkirchen

— Kreis Bernkastel-Wittlich

— Im Kreis Birkenfeld das Gebiet nördlich der B 41

— Kreis Bitburg-Prüm

— Kreis Cochem-Zell

— Kreis Daun

— Stadt Koblenz

— Im Kreis Mainz-Bingen die Ortgemeinden Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

— Kreis Mayen-Koblenz

— Kreis Neuwied

— Rhein-Hunsrück-Kreis

— Rhein-Lahn-Kreis

— Stadt Trier

— Kreis Trier-Saarburg

— Westerwaldkreis
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Saarland

— Im Kreis Merzig-Wadern die Gemeinden Mettlach und Perl

Hessen

— Im Lahn-Dill-Kreis die Gemeinden Breitscheid, Diedorf, Haiger

— Im Kreis Limburg-Weilburg die Gemeinden Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a.d. Lahn, Mengerskirchen,
Waldbrunn (Westerwald)

— Im Rheingau-Taunus-Kreis die Gemeinde Heidenrod

LUXEMBURG:

Egész terület

HOLLANDIA:

9-20. területi egység, az állati betegségek Közösségen belüli bejelentési rendszerében (ADNS) meghatározottak szerint.
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