
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 25 listopada 2014 r. 

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niedawnego wystąpienia ognisk 
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niderlandach 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9126) 

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/833/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 zootech
nicznych 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)  Grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków, w tym drobiu. Zakażenie drobiu wirusem grypy ptaków 
powoduje rozwój jednej z dwóch postaci tej choroby, o różnej zjadliwości. Postać o niskiej zjadliwości wywołuje 
zwykle jedynie łagodne objawy, natomiast postać o wysokiej zjadliwości jest przyczyną bardzo wysokiej śmiertel
ności u większości gatunków drobiu. Choroba ta może mieć bardzo poważny wpływ na rentowność hodowli 
drobiu. 

(2)  Grypa ptaków jest najczęściej spotykana u ptactwa, jednak w niektórych warunkach zakażenie może także 
wystąpić u ludzi, chociaż ryzyko takiego zakażenia jest zwykle bardzo niskie. 

(3)  W przypadku wystąpienia grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne 
gospodarstwa, w których hoduje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli. W rezultacie, w wyniku handlu żywym 
ptactwem lub jego produktami może on rozprzestrzenić się z jednego państwa członkowskiego na inne państwa 
członkowskie i na państwa trzecie. 

(4)  Dyrektywa 2005/94/WE (3) określa pewne środki zapobiegawcze dotyczące nadzoru i wczesnego wykrywania 
grypy ptaków oraz minimalne środki kontroli, które należy stosować w przypadku wystąpienia ogniska tej 
choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. We wspomnianej dyrektywie przewiduje się ustano
wienie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej 
grypy ptaków. 

(5)  Po zgłoszeniu przez Niderlandy w dniu 16 listopada 2014 r. wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków 
podtypu H5N8 w gospodarstwie utrzymującym kury nioski, znajdującym się w Hekendorp w prowincji Utrecht, 
Komisja przyjęła decyzję wykonawczą 2014/808/UE (4). Jako środek zapobiegawczy, w celu oceny sytuacji i mini
malizacji ryzyka dalszego możliwego rozprzestrzeniania się od stwierdzonego ogniska, władze Niderlandów 
tymczasowo zakazały transportu żywego drobiu i niektórych produktów drobiowych na całym terytorium tego 
państwa członkowskiego. 

(6) Decyzja wykonawcza 2014/808/UE stanowi, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez Nider
landy zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary 
zapowietrzone i zagrożone w załączniku do tej decyzji wykonawczej. Decyzję wykonawczą 2014/808/UE stosuje 
się do dnia 22 grudnia 2014 r. 
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(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. 
(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. 
(3) Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca 

dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16). 
(4) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/808/UE z dnia 17 listopada 2014 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w 

odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niderlandach (Dz.U. L 332 z 19.11.2014, s. 44). 



(7)  Tymczasowe środki ochronne wprowadzone po wystąpieniu ogniska choroby w Hekendorp w Niderlandach 
zostały poddane przeglądowi przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 20 listopada 
2014 r. 

(8)  Dwa kolejne ogniska zostały potwierdzone w Niderlandach w dniu 21 listopada 2014 r. w innym gospodarstwie 
utrzymującym kury nioski, znajdującym się w Ter Aar w prowincji Zuid-Holland oraz w gospodarstwie utrzymu
jącym drób rozpłodowy w Kamperveen w prowincji Overijssel. Natychmiast wprowadzono środki ustanowione 
dyrektywą 2005/94/EC, obejmujące między innymi ustanowienie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych. 
Niderlandy podjęły decyzję o ponownym wprowadzeniu tymczasowego zakazu transportu żywego drobiu i 
niektórych produktów drobiowych na całym terytorium tego państwa członkowskiego. 

(9)  Wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych zawarty w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/808/UE 
należy zaktualizować w celu uwzględnienia ustanowionych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wokół 
dwóch ognisk w Ter Aar i Kamperveen, gdzie wdrażane są środki ustanowione dyrektywą 2005/94/WE. 

(10)  W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także w celu uniknięcia przyjęcia 
przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie — na poziomie 
Unii i we współpracy z tym państwem członkowskim — ustanowionych w Niderlandach obszarów zapowietrzo
nych i zagrożonych oraz ustalenie czasu trwania przedmiotowego podziału na obszary. 

(11)  W celu zapewnienia jasności należy uchylić decyzję wykonawczą 2014/808/UE i zastąpić ją niniejszą decyzją. 

(12)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niderlandy zapewniają, aby obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 
2005/94/WE obejmowały co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w częściach A i B 
załącznika do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Decyzja wykonawcza 2014/808/UE traci moc. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

CZĘŚĆ A 

Obszar zapowietrzony, o którym mowa w art. 1: 

Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której środki 
mają zastosowanie 

zgodnie z art. 29 ust. 1 
dyrektywy 

2005/94/WE 

NL Niderlandy 
Kod 

pocztowy/ 
ADNS 

Hekendorp, gmina Oudewater, prowincja Utrecht: 
Obszar: 

10.12.2014    

—  od skrzyżowania N228 i Goverwellesingel, 
wzdłuż Goverwellesingel w kierunku 
północnym przez Goverwelle Tunnel do 
Achterwillenseweg 

—  wzdłuż Achterwillenseweg w kierunku 
wschodnim do Vlietdijk 

—  wzdłuż Vlietdijk w kierunku północnym przez 
Platteweg do Korssendijk 

—  wzdłuż Korssendijk w kierunku północnym 
przez Ree w kierunku wschodnim do Nieuwen
broeksedijk 

—  wzdłuż Nieuwenbroeksedijk w kierunku 
wschodnim do Kippenkade 

—  wzdłuż Kippenkade w kierunku północnym do 
Wierickepad 

—  wzdłuż Wierickepad w kierunku północnym, a 
następnie wschodnim przez Kerkweg do 
Groendijk, a następnie do Westeinde 

—  wzdłuż Westeinde w kierunku północnym 
przez Oosteinde do Tuurluur 

—  wzdłuż Tuurluur w kierunku południowym do 
Papekoperdijk 

— wzdłuż Papekopperdijk w kierunku połud
niowym przez Johan J Vierbergenweg, a 
następnie przez Zwier Regelinkstraat do N228 

—  wzdłuż N228 w kierunku południowym do 
Damweg 

—  wzdłuż Damweg w kierunku południowym do 
Zuidzijdseweg 

—  wzdłuż Zuidzijdseweg w kierunku zachodnim 
przez Slangenweg do West-Vlisterdijk 

—  wzdłuż West-Vlisterdijk w kierunku 
północnym, a następnie zachodnim do 
Bredeweg i w kierunku północnym przez Grote 
Haven do N228 

—  wzdłuż N228 w kierunku zachodnim   
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Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której środki 
mają zastosowanie 

zgodnie z art. 29 ust. 1 
dyrektywy 

2005/94/WE 

NL Niderlandy 
Kod 

pocztowy/ 
ADNS 

Ter Aar, gmina Nieuwkoop, prowincja Zuid- 
Holland 
Obszar: 

13.12.2014    

— od skrzyżowania Provincialeweg N207/Vrieze
koop, od Vriezekoop w kierunku wschodnim 
przez Bilderdam do Hoofdweg 

—  wzdłuż Hoofdweg w kierunku północnym, a 
następnie w kierunku północno-wschodnim do 
trasy północ-południe/N231 

—  od trasy północ-południe/N231 do Achterweg/ 
N231, a następnie do Provincialeweg/N231, a 
następnie w kierunku południowym do Zeven
hovenseweg 

—  wzdłuż Zevenhovenseweg w kierunku 
zachodnim do Kortenaarseweg 

— wzdłuż Kortenaarseweg w kierunku połud
niowym do Noordeinde 

—  wzdłuż Noordeinde w kierunku południowym 
do Nieuwkoopseweg/N231 

—  wzdłuż Nieuwkoopseweg/N231 w kierunku 
południowo-zachodnim do Oostkanaalweg/ 
N207 

—  wzdłuż Oostkanaalweg/N207 w kierunku 
północno-wschodnim do Veldhuizenpad/N207 

—  wzdłuż Veldhuizenpad/N207 do Zegerbaan/ 
N207 i w kierunku zachodnim do Herenweg/ 
N207 

—  wzdłuż Herenweg/N207 w kierunku 
północnym do Kruisweg/N446 

—  wzdłuż Kruisweg/N446 w kierunku zachodnim 
do Boddens Hosangweg 

—  wzdłuż Boddens Hosangweg w kierunku 
północnym do Braassemermeer 

—  przez Braassemermeer do Zuideinde 

—  wzdłuż Zuideinde w kierunku północnym 
przez Noordeinde do Langeweg 

—  wzdłuż Langeweg w kierunku wschodnim 
przez Plantage do promu przez Braassemer
meer 

—  wzdłuż trasy promu przez Braassemermeer w 
kierunku wschodnim do Heiligegeestlaan 

—  wzdłuż Heiligegeestlaan w kierunku 
wschodnim do Willem van der Veldenweg 

—  wzdłuż Willem van der Veldenweg w kierunku 
północnym do Vriezekoop 

—  wzdłuż Vriezekoop w kierunku wschodnim do 
skrzyżowania Provincialeweg N207/Vriezekoop   
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Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której środki 
mają zastosowanie 

zgodnie z art. 29 ust. 1 
dyrektywy 

2005/94/WE 

NL Niderlandy 
Kod 

pocztowy/ 
ADNS 

Kamperveen, gmina Hardenberg, prowincja 
Overijssel 
Obszar: 

13.12.2014    

—  od skrzyżowania N307 i Buitendijksweg 
wzdłuż Buitendijksweg w kierunku połud
niowym do Cellesbroeksweg 

—  wzdłuż Cellesbroeksweg w kierunku 
wschodnim do Zwartendijk 

—  wzdłuż Zwartendijk w kierunku południowym 
do de Slaper 

—  wzdłuż de Slaper w kierunku północno- 
wschodnim do Meester J.L.M. Niersallee 

—  wzdłuż Meester J.L.M. Niersallee w kierunku 
północno-wschodnim do N763 

—  wzdłuż N763 w kierunku południowym do 
N308 

—  wzdłuż N308 w kierunku zachodnim do 
Polweg 

—  wzdłuż Polweg w kierunku północnym do 
Oosterbroekweg 

—  wzdłuż Oosterbroekweg w kierunku 
zachodnim do Oosterseweg 

—  wzdłuż Oosterseweg w kierunku północnym 
do Zwarteweg 

—  wzdłuż Zwarteweg w kierunku zachodnim 
przez Oostendorperstraatweg do Weeren 

—  wzdłuż Weeren w kierunku zachodnim do 
Oostelijke Rondweg 

—  wzdłuż Oostelijke Rondweg w kierunku 
północnym do Wijkerwoldweg 

—  wzdłuż Wijkerwoldweg w kierunku 
północnym, a następnie w kierunku zachodnim 
do Drontermeer 

—  wzdłuż Drontermeer w kierunku północnym 
do N307 

—  wzdłuż N307 w kierunku wschodnim do 
Buitendijkseweg    
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CZĘŚĆ B 

Obszar zagrożony, o którym mowa w art. 1: 

Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której środki 
mają zastosowanie 
zgodnie z art. 31 

dyrektywy 
2005/94/WE 

NL Niderlandy 
Kod 

pocztowy/ 
ADNS 

Hekendorp, gmina Oudewater, prowincja Utrecht 
Obszar: 

19.12.2014    

—  od skrzyżowania N207 i N11, wzdłuż N11 w 
kierunku południowo-wschodnim do N458 

—  wzdłuż N458 w kierunku wschodnim do 
Buitenkerk 

—  wzdłuż Buitenkerk w kierunku północnym do 
Kerkweg 

—  wzdłuż Kerkweg w kierunku wschodnim do 
Meije 

—  wzdłuż Meije w kierunku północno- 
wschodnim do Middenweg 

—  wzdłuż Middenweg w kierunku południowym 
przez Hoofdweg, a następnie Zegveldse Uitweg 
do N458 

—  wzdłuż N458 w kierunku wschodnim przez 
Rembrandtlaan do Westdam 

—  wzdłuż Westdam w kierunku południowym 
przez Rijnstraat, a następnie Oostdam do 
Oudelandseweg 

—  wzdłuż Oudelandseweg w kierunku 
północnym do Geestdorp 

—  wzdłuż Geestdorp w kierunku wschodnim do 
N198 

—  wzdłuż N198 w kierunku wschodnim, a 
następnie południowym, wschodnim i połud
niowym do Strijkviertel 

—  wzdłuż Strijkviertel w kierunku południowym 
do A12 

—  wzdłuż A12 w kierunku wschodnim do A2 

—  wzdłuż A2 w kierunku południowym do N210 

—  wzdłuż N210 w kierunku południowym, a 
następnie zachodnim i południowym do S.L. 
van Alterenstraat 

—  wzdłuż S.L. van Alterenstraat w kierunku 
południowym do rzeki De Lek 

—  wzdłuż rzeki De Lek w kierunku zachodnim 
do Bonevlietweg 

— wzdłuż Bonevlietweg w kierunku połud
niowym do Melkweg   
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Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której środki 
mają zastosowanie 
zgodnie z art. 31 

dyrektywy 
2005/94/WE 

—  wzdłuż Melkweg w kierunku południowym 
przez Peppelweg do Essenweg 

—  wzdłuż Essenweg w kierunku północnym przez 
Graafland do Irenestraat 

—  wzdłuż Irenestraat w kierunku zachodnim do 
Beatrixstraat 

—  wzdłuż Beatrixstraat w kierunku północnym 
do Voorstraat 

—  wzdłuż Voorstraat w kierunku zachodnim 
przez Sluis, Opperstok, Bergstoep do promu 
Bergambacht-Groot Ammers 

—  wzdłuż trasy promu w kierunku północnym 
do Veerweg 

—  wzdłuż Veerweg w kierunku północnym do 
N210 

— wzdłuż N210 w kierunku zachodnim do Zuid
broekse Opweg 

—  wzdłuż Zuidbroekse Opweg w kierunku 
północnym do Oosteinde 

—  wzdłuż Oosteinde w kierunku zachodnim do 
Kerkweg 

—  wzdłuż Kerkweg w kierunku zachodnim do 
Graafkade 

—  wzdłuż Graafkade w kierunku wschodnim do 
Wellepoort 

—  wzdłuż Wellepoort w kierunku północno- 
wschodnim przez Schaapjeshaven do Katten
dijk 

—  wzdłuż Kattendijk w kierunku wschodnim do 
promu przez Hollandsche IJssel 

—  wzdłuż trasy promu w kierunku północnym 
do Veerpad 

—  wzdłuż Veerpad w kierunku północnym przez 
Kerklaan, a następnie Middelweg do N456 

—  wzdłuż N456 w kierunku północnym do 
N207 

—  wzdłuż N207 w kierunku północnym do N11  

NL Niderlandy 
Kod 

pocztowy/ 
ADNS 

Ter Aar, gmina Nieuwkoop, prowincja Zuid- 
Holland 
Obszar: 

22.12.2014    

—  od skrzyżowania N207 i N11 przy Alphen aan 
de Rijn wzdłuż N11 w kierunku wschodnim 
do A4/E19 

—  wzdłuż A4/E19 w kierunku północnym do 
N446   

27.11.2014 L 341/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której środki 
mają zastosowanie 
zgodnie z art. 31 

dyrektywy 
2005/94/WE 

—  wzdłuż N446 w kierunku północno- 
zachodnim przez Nieuweweg, a następnie 
Langebrug i przez Leidseweg do Vennemeer 

—  wzdłuż Vennemeer w kierunku północnym do 
Boekhorsterweg 

—  wzdłuż Boekhorsterweg w kierunku 
północnym do Waterloospolder 

—  wzdłuż Waterloospolder do Kagerplassen, a 
następnie przez Nassaulaan 

—  wzdłuż Nassaulaan w kierunku północnym 
przez Irenalaan do Beatrixlaan 

—  wzdłuż Beatrixlaan w kierunku północnym do 
Julianalaan i wzdłuż trasy promu przez Huig
sloterdijk 

—  wzdłuż Huigsloterdijk w kierunku zachodnim 
przez Lisserdijk do Lisserweg 

—  wzdłuż Lisserweg w kierunku wschodnim do 
Ijweg 

— wzdłuż Ijweg w kierunku północnym do Noor
delijke Randweg 

—  wzdłuż Noordelijke Randweg w kierunku 
wschodnim do Hoofdweg/N520 

—  wzdłuż Hoofdweg/N520 w kierunku 
północno-wschodnim do Nieuwe Bennebroe
kerweg 

—  wzdłuż Nieuwe Bennebroekerweg w kierunku 
wschodnim do Spoorlaan 

—  wzdłuż Spoorlaan w kierunku północnym 
przez Van Heuven Goedhartlaan do N201/ 
Kruisweg 

—  wzdłuż N201/Kruisweg w kierunku 
wschodnim do Fokkerweg 

—  wzdłuż Fokkerweg w kierunku północno- 
północno-wschodnim do Aalsmeerderdijk 

—  wzdłuż Aalsmeerderdijk w kierunku 
północnym do Pontweg 

—  wzdłuż Pontweg w kierunku południowym 
przez Machineweg do N231 

—  wzdłuż N231 w kierunku południowym do 
Randweg 

—  wzdłuż Randweg w kierunku wschodnim do 
N521 Zijdelweg 

— wzdłuż N521 Zijdelweg w kierunku połud
niowym do N201/Provincialeweg  
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Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której środki 
mają zastosowanie 
zgodnie z art. 31 

dyrektywy 
2005/94/WE 

—  wzdłuż N201/Provincialeweg w kierunku 
wschodnim do N212/Ingenieur Enschedeweg 

—  wzdłuż N212/Ingenieur Enschedeweg w 
kierunku południowym do N198/Geestdorp 

—  wzdłuż N198/Geestdorp w kierunku 
wschodnim do ronda Breeveld 

—  wzdłuż Breeveldina w kierunku zachodnim do 
Geestdorp 

—  wzdłuż Geestdorp w kierunku północno- 
zachodnim do N405/De Kruipin 

—  wzdłuż De Kruipin w kierunku południowym 
przez Oudelandseweg do Oostdam 

—  wzdłuż Oostdam w kierunku południowo- 
zachodnim do Rijnstraat 

—  wzdłuż Rijnstraat w kierunku zachodnim do 
Westdam 

—  wzdłuż Westdam w kierunku zachodnim do 
Zandwijksingel 

—  wzdłuż Zandwijksingel w kierunku północnym, 
a następnie do Rembrandtlaan 

—  wzdłuż Rembrandtlaan w kierunku północno- 
zachodnim, a następnie przez Rietveld do 
Zegveldse Uitweg 

—  wzdłuż Zegveldse Uitweg w kierunku 
północnym przez Hoofdweg do Meije 

—  wzdłuż Meije w kierunku zachodnim do 
Buitenkerk 

—  wzdłuż Buitenkerk w kierunku południowym 
do N458/Burgermeester Crolesbrug 

—  wzdłuż N458/Burgermeester Crolesbrug w 
kierunku zachodnim do N11 

—  wzdłuż N11 w kierunku północno-północno- 
zachodnim do skrzyżowania N207 i N11 przy 
Alphen aan de Rijn  

NL Niderlandy 
Kod 

pocztowy/ 
ADNS 

Kamperveen, gmina Hardenberg, prowincja 
Overijssel 
Obszar: 

22.12.2014    

—  od skrzyżowania N50/Noorddiepweg wzdłuż 
Noorddiepweg w kierunku południowo- 
wschodnim do Kattewaardweg 

—  wzdłuż Kattewaardweg w kierunku wschodnim 
do Frieseweg   
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Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której środki 
mają zastosowanie 
zgodnie z art. 31 

dyrektywy 
2005/94/WE 

—  wzdłuż Frieseweg w kierunku północnym do 
Middendijk 

—  wzdłuż Middendijk w kierunku wschodnim do 
Heultjesweg 

—  wzdłuż Heultjesweg w kierunku wschodnio- 
południowo-wschodnim do Nijlandsweg 

—  wzdłuż Nijlandsweg w kierunku wschodnim do 
Stikkenpolderweg 

— wzdłuż Stikkenpolderweg w kierunku połud
niowym do Nesweg 

—  wzdłuż Nesweg w kierunku północno- 
wschodnim do Brinkweg 

—  wzdłuż Brinkweg w kierunku południowym do 
Waterloop 

—  wzdłuż Waterloop w kierunku wschodnim do 
Mandjeswaardweg 

— wzdłuż Mandjeswaardweg w kierunku połud
niowym do Provincialeweg N760 

—  wzdłuż Provincialeweg N760 w kierunku 
wschodnim przez Kamperzeedijk West do 
Schaapsteeg 

—  wzdłuż Schaapsteeg w kierunku południowym 
przez Oude Wetering do Stadshagenallee 

—  wzdłuż Stadshagenallee w kierunku wschodnim 
do Milligerlaan 

—  wzdłuż Milligerlaan w kierunku południowym 
do Mastenbroekerallee 

—  wzdłuż Mastenbroekerallee w kierunku 
wschodnim do Hasselterdijk 

—  wzdłuż Hasselterdijk w kierunku południowym 
do Frankhuisweg 

— wzdłuż Frankhuisweg w kierunku połud
niowym do Hasselterweg 

—  wzdłuż Hasselterweg w kierunku południowo- 
zachodnim do Blaloweg 

—  wzdłuż Blaloweg w kierunku południowym do 
Westenholterallee 

— wzdłuż Westenholterallee w kierunku połud
niowo-wschodnim, a następnie przez IJselallee 
do Spoorlijn Zwolle — Amersfoort 

—  wzdłuż Spoorlijn Zwolle — Amersfoort w 
kierunku południowym do IJssel 

—  wzdłuż IJssel w kierunku południowym do 
Jaagpad 

—  wzdłuż Jaagpad w kierunku południowym do 
Nieuweg 

—  wzdłuż Nieuweg w kierunku południowym 
przez Apeldoornseweg, a następnie przez 
Groteweg do Molenweg  
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Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której środki 
mają zastosowanie 
zgodnie z art. 31 

dyrektywy 
2005/94/WE 

—  wzdłuż Molenweg w kierunku północno- 
zachodnim do Leemculenweg 

—  wzdłuż Leemculenweg w kierunku zachodnim 
do A50 

—  wzdłuż A50 w kierunku południowym do 
wyjazdu Nunspeet/Kamperweg 

—  wzdłuż Kamperweg w kierunku północnym do 
Nieuwe Zuidweg 

— wzdłuż Nieuwe Zuidweg w kierunku płud
niowo-zachodnim, a następnie przez Zuidweg 
do Elburgerweg 

—  wzdłuż Elburgerweg w kierunku północnym 
do A28 

—  wzdłuż A28 w kierunku południowo- 
zachodnim do Beukenlaan i verlengde Haer
derweg 

—  wzdłuż Beukenlaan i verlengde Haerderweg w 
kierunku północno-zachodnim do Bovenweg 

—  wzdłuż Bovenweg w kierunku południowo- 
zachodnim do Burgermeester Frieswijkweg 

—  wzdłuż Burgermeester Frieswijkweg w kierunku 
północnym do Grevensweg 

—  wzdłuż Grevensweg w kierunku północnym do 
Zuiderzeestraatweg West 

—  wzdłuż Zuiderzeestraatweg West w kierunku 
południowym do Mazenbergerweg 

— wzdłuż Mazenbergerweg w kierunku połud
niowo-zachodnim do Molenweg 

—  wzdłuż Molenweg w kierunku południowym 
do Kolmansweg 

—  wzdłuż Kolmansweg w kierunku zachodnim 
do Hoge Bijssselse-Pad 

—  wzdłuż Hoge Bijssselse-Pad w kierunku 
północno-zachodnim do Veluwemeer 

—  przez Veluwemeer do Bremerbergweg 

—  wzdłuż Bremerbergweg w kierunku północnym 
przez Oldebroekerweg do Baan/N710 

—  wzdłuż Baan/N710 w kierunku północno- 
zachodnim przez Swifterweg do Biddingrin
gweg/N305 

—  wzdłuż Biddingringweg/N305 w kierunku 
północno-wschodnim do Hanzeweg/N307 

—  wzdłuż Hanzeweg/N307 w kierunku 
wschodnim do Ketelweg 

—  wzdłuż Ketelweg w kierunku północnym do 
Vossemeerdijk  
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Kod ISO 
kraju 

Państwo 
członkowskie 

Kod 
(jeżeli jest 

znany) 
Nazwa 

Data, do której środki 
mają zastosowanie 
zgodnie z art. 31 

dyrektywy 
2005/94/WE 

—  wzdłuż Vossemeerdijk przez Vossemeer do 
ujścia IJssel 

—  wzdłuż ujścia IJssel do N50 

— wzdłuż N50 w kierunku północnym do skrzy
żowania N50/Noorddiepweg    
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