
DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 września 2006 r.

zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do
choroby niebieskiego języka

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3947)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/591/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada
2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli
i zwalczania choroby niebieskiego języka (2), w szczególności jej
art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 2 lit. d) i ust. 3, art. 9 ust. 1 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 zasady określania obszarów
zapowietrzonych, stref nadzoru oraz zakazu opuszczania
tych stref przez zwierzęta.

(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 (3) przewi-
duje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, na
których państwa członkowskie ustanawiają obszary zapo-
wietrzone i strefy nadzoru („obszary objęte ogranicze-
niami”) w związku z chorobą niebieskiego języka.

(3) W dniach 17, 19 i 21 sierpnia 2006 r., odpowiednio
Niderlandy, Belgia i Niemcy poinformowały Komisję
o pewnej liczbie przypadków klinicznych podejrzenia
choroby niebieskiego języka w gospodarstwach hodują-
cych owce i bydło w Niderlandach, Belgii i Niemczech
położonych w promieniu 50 km od Kerkrade
w Niderlandach, gdzie odnotowano pierwszy przypadek
podejrzenia tej choroby.

(4) Dla zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby niebie-
skiego języka z obszaru dotkniętego chorobą, Komisja
podjęła decyzję 2006/577/WE w sprawie niektórych
środków ochronnych odnoszących się do choroby
niebieskiego języka (4), ustalając zasady przemieszczania
zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków
gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka
z obszaru dotkniętego chorobą.

(5) Następnie wspólnotowe laboratorium referencyjne ds.
choroby niebieskiego języka w Pirbright (Zjednoczone
Królestwo) potwierdziło wystąpienie choroby niebie-
skiego języka w postaci serotypu 8 wirusa. Tego serotypu
nie odnotowano dotychczas na terenie Europy.

(6) W świetle tego ustalenia, decyzję 2005/393/WE należy
zmienić w celu uwzględnienia nowych obszarów obję-
tych ograniczeniami obejmujących obszar dotknięty
chorobą, zaś decyzję 2006/577/WE należy uchylić.

(7) Uwzględniając praktyk roln, możliwe jest dopuszczenie
określonych przypadków przemieszczanie zwierząt
podatnych na chorobę bez narażenia na szwank środków
zwalczania choroby, pod nadzorem zainteresowanych
właściwych organów.

(8) W celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenieniu się
choroby, niniejsza decyzja powinna być jak najpilniej
zastosowana.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/393/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Wyznaczanie obszarów objętych ograniczeniami

Obszary objęte ograniczeniami są wyznaczone na terenie
ogólnych obszarów geograficznych wymienionych
w załączniku I dla stref A, B, C, D, E i F.
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

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

decyzją 2006/572/WE (Dz.U. L 227 z 19.8.2006, str. 60). (4) Dz.U. L 229 z 23.8.2006, str. 10.



W odniesieniu do tych obszarów objętych ograniczeniami,
zwolnienia z zakazu opuszczania przyznawane są jedynie
zgodnie z art. 3, 4, 5 i 6.

W przypadku obszaru objętego ograniczeniami E, przemie-
szczanie żywych zwierząt z gatunku przeżuwaczy między
Hiszpanią a Portugalią podlegać będzie zezwoleniom wyda-
wanym przez zainteresowane właściwe organy na podstawie
umowy dwustronnej.

W przypadku obszaru objętego ograniczeniami F, dopuszcza
się przemieszczanie żywych zwierząt z gatunków podatnych
na chorobę niebieskiego języka, ich nasienia, zarodków
i komórek jajowych na terenie obszaru.

Artykuł 2a

Odstępstwa od zakazu przemieszczania w strefie 20 km

W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy
2000/75/WE, następujące zwierzęta są zwolnione z zakazu
przemieszczania w strefie 20 km:

— zwierzęta przeznaczone do bezpośredniego uboju, pod
warunkiem zgody właściwego organu służb weterynaryj-
nych;

— zwierzęta spoza strefy 20 km przewożone do gospodar-
stwa wewnątrz strefy 20 km;

— pod warunkiem zgody i na warunkach zdrowotnych
określonych przez właściwe organy służb weterynaryj-
nych, zwierzęta przewożone do gospodarstwa położo-
nego w obszarze objętym ograniczeniami.”.

2) W załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie
z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Uchyla się decyzję 2006/577/WE.

Artykuł 3

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

Artykuł 4

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 2005/393/WE dodaje się następującą strefę F:

„Strefa F

(serotyp 8 wirusa)

Belgia:

Całe terytorium

Francja:

Aisne: okręgi: Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

Ardennes: okręgi: Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Vouziers

Marne: okręgi: Châlons-sur-Marne, Reims, Sainte-Menehould

Meurthe et Moselle: okręg Briey

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

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

Nord: okręgi: Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Valenciennes

Niemcy:

Nadrenia Północna-Westfalia

— Miasto Akwizgran

— Okręg Akwizgran

— Miasto Bochum

— Miasto Bonn

— Okręg Borken

— Miasto Bottrop

— Okręg Coesfeld

— Miasto Dortmund

— Okręg Düren

— Miasto Düsseldorf

— Miasto Duisburg

— Ennepe-Ruhr-Kreis

— Erftkreis

— Okręg Euskirchen

— Miasto Essen

— Miasto Gelsenkirchen

— Miasto Hagen

— Miasto Hamm

— Okręg Heinsberg

— Miasto Herne

— Hochsauerlandkreis
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— Okręg Kleve

— Miasto Kolonia

— Miasto Krefeld

— Miasto Leverkusen

— Märkischer Kreis

— Okręg Mettmann

— Miasto Mönchengladbach

— Miasto Mülheim a. d. Ruhr

— Okręg Neuss

— Oberbergischer Kreis

— Miasto Oberhausen

— Okręg Olpe

— Okręg Recklinghausen

— Miasto Remscheid

— Rheinisch-Bergischer Kreis

— Rhein-Sieg-Kreis

— Kreis Siegen-Wittgenstein

— Okręg Soest

— Miasto Solingen

— Okręg Unna

— Okręg Viersen

— Okręg Wesel

— Miasto Wuppertal

Nadrenia-Palatynat

— Okręg Ahrweiler

— Okręg Altenkirchen

— Okręg Bernkastel-Wittlich

— Tereny na Północ od drogi B41 w okręgu Birkenfeld

— Okręg Bitburg-Prüm

— Okręg Cochem-Zell

— Okręg Daun

— Miasto Koblencja

— w okręgu Mainz Bingen gminy Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach Manubach

— Okręg Mayen-Koblenz

— Okręg Neuwied
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— Rhein-Hunsrück-Kreis

— Rhein-Lahn-Kreis

— Miasto Trewir (Trier)

— Okręg Trier-Saarburg

— Westerwaldkreis

Saara

— W okręgu Merzig-Wadern gminy Mettlach i Perl

Hesja

— W okręgu Lahn-Dill-Kreis gminy Breitscheid, Diedorf, Haiger

— W okręgu Limburg-Weilburg gminy Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a. d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn
(Westerwald)

— W okręgu Rheingau-Taunus-Kreis gmina Heidenrod

Luksemburg:

Całe terytorium

Niderlandy

1) Od granicy z Belgią, wzdłuż Tractaatweg (N253) w kierunku pn, do skrzyżowania z Guido Gezellestraat, dalej na
Zachód do skrzyżowania z Willem de Zwijgerlaan, następnie w kierunku pn do wybrzeża.

2) Nadbrzeżem w kierunku pn-wschodnim do trasy Veerweg N60, wzdłuż której na Pn do skrzyżowania z drogą A58
(E312).

3) Wzdłuż A58 w kierunku zachodnim aż do Deltaweg (A256).

4) Wzdłuż Deltaweg (A256) w kierunku pn aż do wybrzeża.

5) Wzdłuż nadbrzeża w kierunku pn-wschodnim aż do Philipsdam (N257).

6) Od Philipsdam (N257) nadbrzeżem w kierunku wschodnim aż do Hellegatsplein (A29/A59).

7) Od Hellegatsplein (A29/A59) w kierunku północnym do drogi Rijksweg (A29), wzdłuż której w kierunku
północnym do skrzyżowania z Ring Rotterdam (A15).

8) Wzdłuż Ring Rotterdam (A15) w kierunku zachodnim aż do trasy A16/E19.

9) Wzdłuż trasy A16/E19 w kierunku północnym do skrzyżowania z A20/E25, następnie w kierunku wschodnim do
skrzyżowania z A12/E30, w kierunku pn-wschodnim aż do A27/E231.

10) Wzdłuż A27/E231 w kierunku północnym do A28/E30.

11) A28/E30 w kierunku wschodnim, pn-wschodnim do A1/E30.

12) Wzdłuż A1/E30 w kierunku wschodnim do granicy Niemiec.

13) Wzdłuż granicy z Niemcami, w kierunku pd, przechodząc na granicę z Belgią w kierunku północnym i północno-
zachodnim aż do Tractaatweg.”.
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