
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 lutego 2007 r.

zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech i w Zjednoczonym

Królestwie

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 510)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/128/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia
1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku
wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

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 (2), w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca
2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków
podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie oraz uchylająca
decyzję 2006/135/WE (3) ustanawia się niektóre środki
ochronne w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się
ptasiej grypy na wolne od choroby obszary Wspólnoty
poprzez przemieszczanie ptaków i produktów z ptaków.

(2) Komisja przyjęła decyzję 2007/79/WE z dnia 31 stycznia
2007 r. zmieniającą decyzję 2006/415/WE dotyczącą
niektórych środków ochronnych w odniesieniu do

wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu
na Węgrzech, aby potwierdzić fakt ustanowienia na
Węgrzech obszarów A i B (4) oraz czas utrzymywania
takich obszarów w związku z pojawieniem się tej
choroby na Węgrzech.

(3) Sytuacja epidemiologiczna związana z pojawieniem się
grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech
wymaga zmian w zakresie obszarów objętych ogranicze-
niami oraz okresu obowiązywania tych środków.

(4) Komisja przyjęła decyzję 2007/83/WE z dnia 5 lutego
2007 r. zmieniającą decyzję 2006/415/WE dotyczącą
niektórych środków ochronnych w odniesieniu do
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1
u drobiu w Zjednoczonym Królestwie w związku
z pojawieniem się wysoce zjadliwej grypy ptaków
podtypu H5N1 na terenie Zjednoczonego Królestwa.

(5) Środki podjęte przez Zjednoczone Królestwo w ramach
decyzji 2006/415/WE, w tym ustanowienie obszarów
A i B zgodnie z art. 4 tejże decyzji, zostały poddane
ocenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt.

(6) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany
w decyzji 2006/415/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2006/415/WE zastępuje się tekstem znaj-
dującym się w załączniku do niniejszej decyzji.
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(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 157 z 30.4.2004, str. 33).

(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(3) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 51. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2007/83/WE (Dz.U. L 33 z 7.2.2007, str. 4). (4) Dz.U. L 26 z 2.2.2007, str. 5.



Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

Obszar A, określony zgodnie z art. 4 ust. 2:

Kod ISO
państwa

Państwo
członkowskie

Obszar A Data wygaśnięcia
art. 4 ust. 4 lit. b)

ppkt iii)
Kod

(jeśli dostępny) Nazwa

HU WĘGRY 00006 Następujące gminy w komitacie Csongrád: 12.3.2007

Strefa
ochrony

Derekegyház

Peryferia Nagymágocs (częściowo).
Niewielka część peryferii w promieniu 3 km od pierwszego
ogniska choroby, na zachód od miasta.

Peryferia Szentes (tylko Lapistó).

Strefa
nadzoru

Árpádhalom (częściowo).
Miasto oraz jego północne, zachodnie i południowe pery-
feria.

Fábiánsebestyén

Peryferia Hódmezővásárhely (częściowo).
Niewielka część peryferii w promieniu 10 km od drugiego
ogniska choroby, na północ od miasta.

Mártély (częściowo).
Na północny wschód od centrum.

Mindszent (częściowo).
Na wschód od centrum.

Nagymágocs (częściowo).
Pozostała część miasta.

Szegvár

Peryferia Székkutas (częściowo).
Północno-zachodnie peryferia miasta.

Peryferia Szentes (częściowo).
Na wschód, południowy wschód i południe od miasta (wyłą-
czając Lapistó).

UK ZJEDNO-
CZONE
KRÓLE-
STWO

12.3.2007

Strefa
ochrony

00154 Część hrabstwa Suffolk znajdująca się w promieniu 3 km od
punktu o współrzędnych TM4009079918 (*) w układzie
odniesienia.

Strefa
nadzoru

00154 Część hrabstwa Suffolk znajdująca się w promieniu 10 km
od punktu o współrzędnych TM4009079918 (*) w układzie
odniesienia.

(*) Jako układ odniesienia zastosowano British National Grid.
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CZĘŚĆ B

Obszar B, określony zgodnie z art. 4 ust. 2:

Kod ISO
państwa

Państwo
członkowskie

Obszar B Data wygaśnięcia
art. 4 ust. 4 lit. b)

ppkt iii)
Kod

(jeśli dostępny) Nazwa

HU WĘGRY 00006 Następujące gminy w komitacie Csongrád:

Árpádhalom (częściowo).
Peryferia na wschód od miasta.

Baks

Balástya

Csanytelek

Csongrád

Dóc

Eperjes

Felgyő

Hódmezővásárhely (częściowo).
Miasto, jego zachodnie i wschodnie peryferia oraz pozostała część
północnych peryferii.

Kistelek

Nagytőke

Mindszent (częściowo).
Pozostała część.

Mártély (częściowo).
Pozostała część.

Ópusztaszer

Pusztaszer

Székkutas (częściowo).
Pozostała część.
Szentes (częściowo).
Miasto oraz jego zachodnie i północne peryferia.

Tömörkény

12.3.2007

UK ZJEDNO-
CZONE
KRÓLE-
STWO

12.3.2007

00154
00162

Części hrabstw Norfolk i Suffolk, których granice przebiegają
w następujący sposób:

od punktu o współrzędnych TM357400 (*) wzdłuż drogi lokalnej
prowadzącej na zachód do skrzyżowania w punkcie
o współrzędnych TM346400 (*); następnie w prawo, wzdłuż
drogi B1083 na północ do ronda w punkcie o współrzędnych
TM292500 (*); w lewo, wzdłuż drogi A1152 na zachód,
a następnie na południe do ronda znajdującego się w punkcie
o współrzędnych TM259493 (*); w prawo, wzdłuż drogi B1079
na zachód, a następnie na północny zachód do skrzyżowania
w punkcie o współrzędnych TM214538 (*); w lewo, wzdłuż
drogi B1078 na zachód do skrzyżowania z drogą A140
w punkcie o współrzędnych TM111548 (*); w prawo, wzdłuż
drogi A140 na północ do skrzyżowania z drogą A47 w punkcie
o współrzędnych TG219038 (*); w prawo, na północny wschód,
a następnie na wschód wzdłuż drogi A47 do ronda w punkcie
o współrzędnych TG518084 (*); wzdłuż drogi A149 w kierunku
południowo-zachodnim do skrzyżowania w punkcie
o współrzędnych TG521080 (*); wzdłuż drogi B1141
w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą
lokalną w punkcie o współrzędnych TG525078 (*); w lewo,
wzdłuż drogi lokalnej na wschód do skrzyżowania z inną drogą
lokalną na wybrzeżu w punkcie o współrzędnych TG531079 (*)
(granica biegnie na wschód, przecinając linię brzegową w punkcie
o współrzędnych TG532078 (*) i wzdłuż linii brzegowej na
południe do punktu o współrzędnych TM357400 (*)).

(*) Jako układ odniesienia zastosowano British National Grid.”
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