
DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 sierpnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby
niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3700)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/572/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada
2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli
i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej
art. 8 ust. 3 lit. c) i art. 19 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli
i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we
Wspólnocie, w tym także określa strefy ochrony
i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwie-
rzęta.

(2) Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do
choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących
przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewi-
duje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych,
na których państwa członkowskie ustanawiają strefy
ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w związku
z chorobą niebieskiego języka.

(3) Hiszpania poinformowała Komisję o wykryciu występo-
wania nosiciela na kilku nowych peryferyjnych obszarach
strefy zamkniętej.

(4) W związku z powyższym zasięg strefy zamkniętej odno-
szący się do Hiszpanii powinien być powiększony
z uwzględnieniem dostępnych danych dotyczących
ekologii nosiciela i rozwoju jego okresowej aktywności.

(5) Portugalia poinformowała Komisję, że w prowincjach
Oleiros, Sertã i Vila de Rei od listopada 2005 r. nie
wystąpił wirus choroby.

(6) Te prowincje należy zatem uznać za wolne od choroby
niebieskiego języka oraz na podstawie uzasadnionego
wniosku przedłożonego przez Portugalię skreślić je
z wykazu obszarów ze strefami zamkniętymi.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/393/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 2005/393/WE zostaje zmieniony
zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od następnego dnia po jej opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74.
(2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona

decyzją 2006/273/WE (Dz.U. L 99 z 7.4.2006, str. 35).



ZAŁĄCZNIK

1. W załączniku I do decyzji 2005/393/WE wykaz stref zamkniętych w strefie E (serotyp 4) odnoszący się do Hiszpanii
otrzymuje następujące brzmienie:

„H i s z p a n i a :

— Region Autonomiczny Estremadura: prowincje Cáceres, Badajoz,

— Region Autonomiczny Andaluzja: prowincje Kadyks, Kordoba, Huelva, Jaén (okolice Alcalá la Real, Andújar,
Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Malaga, Sewilla,

— Region Autonomiczny Kastylia-La Mancha: prowincje Albacete (okolice Alcaraz), Ciudad Real, Toledo,

— Region Autonomiczny Kastylia-León: prowincje Avila (okolice Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las
Navas del Marques, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanka (okolice Béjar, Ciudad Rodrigo i Sequeros),

— Region Autonomiczny Madryt: prowincja Madryt (okolice Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar
Viejo, El Escorial, Griñón, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de
Salvanés).”.

2. W załączniku I do decyzji 2005/393/WE wykaz stref zamkniętych w strefie E (serotyp 4) odnoszący się do Portugalii
otrzymuje następujące brzmienie:

„P o r t u g a l i a :

— Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Algarve: wszystkie gminy,

— Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Alentejo: wszystkie gminy,

— Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Ribatejo e Oeste: gminy Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo,
Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância,
Abrantes i Sardoal,

— Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Beira Interior: gminy Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-
a-Nova, Vila Velha de Ródão i Mação.”.

PL19.8.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227/61


