
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. szeptember 7.)

a Németországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával
kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2007) 4141. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/604/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőr-
zésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irány-
elvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

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 (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közös-
ségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi
irányelvre (3) és különösen annak 63. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A Közösségben a baromfiknál előforduló magas patoge-
nitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos
egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/135/EK hatá-
rozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. június 14-i
2006/415/EK bizottsági határozat (4) a betegség elterjedé-
sének megakadályozása érdekében alkalmazandó bizo-
nyos védekezési intézkedéseket határoz meg. Az intézke-
dések közé tartozik a feltételezett vagy megerősített
járványkitörést követően az „A” és „B” területek létreho-
zása, ahol a védekezési intézkedéseket alkalmazni kell. A
2006/415/EK határozat mellékletében szerepel az „A” és
„B” területek jegyzéke.

(2) Miután Németországban, Bajorország tartományban
kitört a H5N1 altípusú magas patogenitású madárin-
fluenza, a 2006/415/EK határozatot a 2007/591/EK
határozattal módosították annak érdekében, hogy a
2006/415/EK határozat mellékletének az említett tagál-
lamra vonatkozó bejegyzéseit módosítsák.

(3) A Németország által a 2006/415/EK határozat értel-
mében hozott védekezési intézkedéseket, beleértve az
„A” és „B” területeknek az említett határozat 4. cikkében
előírt létrehozását most az Élelmiszerlánc- és Állat-egész-
ségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták.

(4) Emellett a közösségi jogszabályok egyértelműsége érde-
kében a 2006/415/EK határozat mellékletének a Cseh
Köztársaságban és Németországban található azon „A”
és „B” területekre vonatkozó bejegyzéseit törölni kell,
ahol a védekezési intézkedések már nem alkalmazandók.

(5) A 2006/415/EK határozatot ezért a fentieknek megfe-
lelően módosítani kell.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/415/EK határozat mellékletének helyébe e határozat
mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 7-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 4. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott A terület:

ISO-országkód Tagállam

A terület Alkalmazás határ-
ideje 4. cikk (4)

bekezdés b) pont iii.
alpont

Kód
(ha van) Megnevezés

DE NÉMETORSZÁG A Wachenroth településben észlelt kitörés
körül létrehozott 10 km-es körzet, beleértve
az alábbi településeket vagy azok részeit:

2007.10.6.

LANDKREIS
ERLANGEN-
HÖCHSTADT

BIRKACH
HÖCHSTADT A.D. AISCH
LONNERSTADT
MÜHLHAUSEN
VESTENBERGSGREUTH
WACHENROTH

LANDKREIS
NEUSTADT
A.D. AISCH

BURGHASLACH
DACHSBACH
GUTENSTETTEN
MARKT TASCHENDORF
MÜNCHSTEINACH
UEHLFELD

LANDKREIS
BAMBERG

BURGEBRACH
BURGWINDHEIM
POMMERSFELDEN
SCHLÜSSELFELD

B. RÉSZ

A 4. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott B terület:

ISO-országkód Tagállam

B terület Alkalmazás határ-
ideje 4. cikk (4)

bekezdés b) pont iii.
alpont

Kód
(ha van) Megnevezés

DE NÉMETORSZÁG A következő települések: 2007.10.6.”

LANDKREIS
ERLANGEN-
HÖCHSTADT

ADELSDORF
BIRKACH
GREMSDORF
HÖCHSTADT A.D. AISCH
LONNERSTADT
MÜHLHAUSEN
VESTENBERGSGREUTH
WACHENROTH
WEISENDORF

LANDKREIS
NEUSTADT
A.D. AISCH

BAUDENBACH
BURGHASLACH
DACHSBACH
GERHARDSHOFEN
GUTENSTETTEN
MARKT TASCHENDORF
MÜNCHSTEINACH
SCHEINFELD
UEHLFELD

LANDKREIS
BAMBERG

BURGEBRACH
BURGWINDHEIM
POMMERSFELDEN
SCHLÜSSELFELD
STEINACHSRANGEN

LANDKREIS
KITZINGEN

GEISELWIND
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