
DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 marca 2007 r.

zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt
w odniesieniu do klasycznego pomoru świń na Węgrzech

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 671)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/152/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 89/662/EWG z dnia 11 grudnia
1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku
wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na skutek wystąpienia w niektórych państwach człon-
kowskich ognisk klasycznego pomoru świń przyjęto
decyzję Komisji 2006/805/WE z dnia 24 listopada
2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń
w niektórych państwach członkowskich (3). Decyzja ta
ustanawia niektóre środki zwalczania klasycznego
pomoru świń.

(2) Węgry poinformowały Komisję, że w styczniu 2007 r.
wykryto przypadki tej choroby u dzikich świń w okręgu
i że podjęto niezbędne środki w celu zwalczenia tej
choroby, zgodne ze środkami określonymi
w dyrektywie Rady 2001/89/WE z dnia 23 października

2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania
klasycznego pomoru świń (4). Należy zatem zmienić
decyzję 2006/805/WE, tak by odpowiednie środki zwal-
czania tej choroby ustanowione w wymienionej decyzji
objęły także ten okręg.

(3) W celu zapewnienia przejrzystości prawodawstwa wspól-
notowego wykaz wymienionych w załączniku do decyzji
2006/805/WE przedmiotowych państw członkowskich
i ich regionów należy zastąpić treścią załącznika do
niniejszej decyzji.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2006/805/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/805/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza decyzja ustanawia niektóre środki zwalczania
w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w określonych
w załączniku państwach członkowskich lub w ich regionach
(»przedmiotowe państwa członkowskie«).”;

2) załącznik do decyzji 2006/805/WE zastępuje się tekstem
znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

PLL 67/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.3.2007

(1) 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).

(2) 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).

(3) Dz.U. L 329 z 25.11.2006, str. 67. Decyzja zmieniona decyzją
2007/137/WE (Dz.U. L 57 z 24.2.2007, str. 25).

(4) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).



Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1. Niemcy

A. Nadrenia-Palatynat:

a) w okręgu Ahrweiler: gminy Adenau i Altenahr;

b) w okręgu Daun: gminy Obere Kyll i Hillesheim, w gminie Daun miejscowości Betteldorf, Dockweiler, Dreis-
Brück, Hinterweiler i Kirchweiler, w gminie Kelberg miejscowości Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard,
Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath
i Welcherath, w gminie Gerolstein miejscowości Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern,
Neroth, Pelm i Rockeskyll oraz miasto Gerolstein;

c) w okręgu Bitburg-Prüm: w gminie Prüm miejscowości Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth
bei Prüm, Schwirzheim i Weinsheim.

B. Nadrenia Północna-Westfalia:

a) w okręgu Euskirchen: miasta Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden oraz miejscowości Billig, Euenheim,
Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder,
Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (w mieście Euskirchen), gminy Blankenheim, Dahlem, Hellen-
thal, Kall i Nettersheim;

b) w okręgu Rhein-Sieg: miasta Meckenheim i Rheinbach, gmina Wachtberg, miejscowości Witterschlick, Volmer-
shofen, Heidgen (w gminie Alfter) oraz miejscowości Buschhoven, Morenhoven, Miel i Odendorf (w gminie
Swisttal);

c) miasto Aachen: na południe od autostrad A4, A544 i drogi krajowej B1;

d) miasto Bonn: na południe od drogi krajowej 56 i autostrady A565 (z Bonn-Endenich do Bonn-Poppelsdorf) i na
południowy zachód od drogi krajowej 9;

e) w okręgu Aachen: miasta Monschau i Stolberg, gminy Simmerath i Roetgen;

f) w okręgu Düren: miasta Heimbach i Nideggen, gminy Hürtgenwald i Langerwehe.

2. Francja

Obszar departamentów Bas-Rhin i Moselle położony na zachód od rzeki Ren i kanału Marna–Ren, na północ od
autostrady A4, na wschód od rzeki Saara i na południe od granicy z Niemcami oraz gmin Holtzheim, Lingolsheim
i Eckbolsheim.

CZĘŚĆ II

1. Węgry

Obszar okręgu Nógrád.

2. Słowacja

Obszary regionalnych urzędów ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA): Trenčín (w tym powiaty Trenčín
i Bánovce nad Bebravou), Prievidza (w tym powiaty Prievidza i Partizánske), Púchov (w tym jedynie powiat Ilava),
Žiar nad Hronom (w tym powiaty Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (w tym powiaty Zvolen,
Krupina i Detva), Lučenec (w tym powiaty Lučenec i Poltár) oraz Veľký Krtíš.

CZĘŚĆ III

1. Bułgaria

Całe terytorium Bułgarii.”.
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