
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. szeptember 1.)

a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelvbetegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek
tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 3947. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/591/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,

tekintettel a kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolá-
sára vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló,
2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvre (2), és külö-
nösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,
8. cikke (2) bekezdése d) pontjára és (3) bekezdésére, 9. cikke
(1) bekezdése c) pontjára és 19. cikke harmadik bekezdésére,

mivel:

(1) A 2000/75/EK irányelv megállapítja a Közösségen belüli
kéknyelv-betegség elleni védekezéshez szükséges ellenőr-
zési szabályokat és intézkedéseket, beleértve a védő- és
megfigyelési körzetek kialakítását és az állatok körzetel-
hagyásának tilalmát.

(2) A kéknyelv-betegséggel 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
határozat (3) rendelkezik az olyan globális földrajzi terü-
letek kijelöléséről, ahol a tagállamoknak a kéknyelvbeteg-
séggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzeteket (a
továbbiakban: korlátozás alá vont körzetek) kell létrehoz-
niuk.

(3) 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, Luxemburg
és Franciaország közelében elhelyezkedő juh- és szarvas-
marhatartó gazdaságokban, ahol az első gyanús esetről
számoltak be.

(4) A betegség terjedésének elkerülése érdekében a Bizottság
elfogadta a kéknyelvbetegség (4) elleni bizonyos védintéz-
kedésekről szóló, 2006. augusztus 22-i 2006/577/EK
határozatot, mely megállapítja a kéknyelvbetegségre fogé-
kony állatfajok, valamint azok spermájának, petesejtjeinek
és embrióinak az érintett területekről való mozgásának
szabályait.

(5) Akkor a kéknyelvbetegség pirbrighti (Egyesült Királyság)
közösségi referencialaboratóriuma megerősítette a
kéknyelvbetegség előfordulását és azt, hogy a szóban
forgó vírus a 8-as szerotípushoz tartozik. Ezt a szerotí-
pust korábban még sosem jelentették Európában.

(6) Tekintettel e megállapításra a 2005/393/EK határozatot
módosítani kell egy új, az érintett területet magában
foglaló, korlátozás alá tartozó övezettel való kiegészítés
céljából, és a 2006/577/EK határozatot hatályon kívül
kell helyezni.

(7) Figyelembe véve a gazdálkodási gyakorlatot, a fogékony
állatok bizonyos mozgásai megengedhetők, a járványvé-
delmi intézkedések veszélyeztetése nélkül, az érintett ille-
tékes hatóságok felügyelete mellett.

(8) A betegség további terjedésének elkerülése érdekében ez a
határozat sürgősséggel alkalmazandó.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/393/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A korlátozás alá vont körzetek kijelölése

A korlátozás alá vont körzeteket az I. mellékletben felsorolt
A, B, C, D, E és F övezet globális földrajzi területein belül
kell kijelölni.
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(1) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK 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. (4) HL L 229., 2006.8.23., 10. o.



A korlátozás alá vont körzetekre vonatkozó kilépési tilalom
alóli mentességek csak a 3., 4., 5. és 6. cikkel összhangban
alkalmazhatók.

A korlátozás alá vont E. körzet esetében a kérődzőfajú élő
állatok szállítása Spanyolország és Portugália között egy
kétoldalú megállapodás alapján az érintett illetékes hatóságok
engedélyéhez kötött.

A korlátozás alá vont F. körzet esetében a kéknyelvbeteg-
ségre fogékony állatfajok, valamint azok spermájának, pete-
sejtjeinek és embrióinak az övezeten belüli mozgása engedé-
lyezett.

2a. cikk

A 20 km-es övezetben való mozgási tilalomtól való
eltérés

A 2000/75/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pont-
jától eltérve az alábbi állatok mentesülnek a 20 km-es
övezetben való mozgási tilalom alól:

— az illetékes állat-egészségügy hatóságok jóváhagyása
mellett közvetlen levágásra szánt állatok;

— a 20 km-es övezeten kívüli, a 20 km-es övezeten belül
lévő gazdaságra szánt állatok;

— az illetékes állat-egészségügyi hatóságok jóváhagyása
mellett és az általuk megállapított állat-egészségügyi felté-
telek alapján a korlátozás alá vont körzetben lévő gazda-
ságra szánt állatok.”

2. Az I. melléklet e határozat melléklete szerint módosul.

2. cikk

A 2006/577/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihir-
detését követő naptól kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 1-jén.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

A 2005/393/EK határozat I. melléklete a következő F övezettel egészül ki:

„F övezet

(8-as szerotípus)

Belgium:

Egész terület

Franciaország:

Aisne, Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins járás

Ardennek, Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Vouziers járás

Marne, Châlons-sur-Marne, Reims, Sainte-Menehould járás

Meurthe et Moselle: Briey járás

Meuse: Bar-le-Duc, Commercy, Verdun járás

Moselle: Boulay-Moselle, Metz-Campagne, Thionville-Est, Thionville-Ouest, Metz-Ville járás

Nord: Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Valenciennes járás.

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

— Stadt Herne

— Hochsauerlandkreis
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— 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

Rajna-Pfalz

— Kreis Ahrweiler

— Kreis Altenkirchen

— Kreis Bernkastel-Wittlich

— Im Kreis Birkenfeld das Gebiet nördlich der B41

— 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
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— Rhein-Hunsrück-Kreis

— Rhein-Lahn-Kreis

— Stadt Trier

— Kreis Trier-Saarburg

— Westerwaldkreis

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:

1. A belga határtól a Tractaatweget (N253) követve északra, Guido Gezellestraatnál nyugati irányváltással, ezt követően
a Willem de Zwijgerlaanig, majd észak felé a tengerig.

2. A vízi út mentén északkeleti irányban a Veerweg N60 felé, ezt követően északra az A58-ig (E312).

3. Az A58-on nyugatra a Detawegig (A256).

4. A Deltaweg (A256) északra a vízig.

5. A vízi út mentén északkeleti irányban Philipsdamig (N257).

6. A Philipsdamtól (N257) a vízi út mentén keleti irányban Hellegatspleinig (A29/A59).

7. Hellegatspleint követve (A29/A59) északra Rijkswegig (A29), majd északra Ring Rotterdamig (A15).

8. A Ring Rotterdamot (A15) követve nyugatra az A16/E19-ig.

9. Az A16/E19-et követve északra, az A20-E25-től keletre, majd az A12/E30-tól északkeletre az A27/E231-ig.

10. Az A27E231-et követve északra az A28/E30-ig.

11. Az A28/E30-at követve észak-északkeletre az A1/E30-ig.

12. Az A1/E30-at követve keletre a német határig.

13. A német határon délre, áthaladva a belga határon, majd észak-északkeletre a Tractaatwegig.”
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