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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/711 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2020
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione
contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2020) 3556]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato
interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di
influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati
membri e dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla
direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità
alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione, comprendano almeno le aree
elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

(3)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione
(UE) 2020/661 della Commissione (5) a seguito della comparsa nel pollame in Ungheria di focolai di influenza
aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. Uno di questi
focolai, rilevato nella provincia ungherese di Békés, era situato nelle immediate vicinanze della frontiera con la
Romania e di conseguenza la zona di sorveglianza necessaria per tale focolaio si estende al territorio della Romania.

(4)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/661 l’Ungheria ha notificato alla Commissione la
comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto
pollame, situate anch’esse nelle province di Bács-Kiskun e Békés di tale Stato membro.

(5)

I nuovi focolai rilevati in Ungheria si trovano all’interno dei confini delle zone attualmente elencate nell’allegato della
decisione di esecuzione (UE) 2020/47. I confini delle nuove zone di protezione attorno a questi nuovi focolai,
istituite dall’autorità competente dell’Ungheria in conformità alla direttiva 2005/94/CE, si estendono tuttavia oltre i
confini delle zone di protezione attualmente elencate in tale allegato.

(6)

Inoltre un focolaio confermato nella provincia ungherese di Békés è situato anch’esso nelle immediate vicinanze della
frontiera con la Romania. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente
collaborato all’istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, dato che la
zona di sorveglianza per tale nuovo focolaio si estende anche al territorio della Romania.

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l’influenza
aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che
abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2020/661 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione
(UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri
(GU L 155 del 18.5.2020, pag. 20).
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(7)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dall’Ungheria e dalla Romania conformemente alla direttiva
2005/94/CE e ha accertato che i confini delle nuove zone di protezione istituite dall’autorità competente
dell’Ungheria e della nuova zona di sorveglianza istituita dall’autorità competente della Romania si trovano a una
distanza sufficiente dalle aziende in cui sono stati confermati i recenti focolai di influenza aviaria ad alta
patogenicità del sottotipo H5N8.

(8)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano
ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con
l’Ungheria, le nuove zone di protezione istituite da tale Stato membro.

(9)

È inoltre necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Romania, la nuova zona di
sorveglianza istituita da tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(10)

Le nuove zone di protezione per l’Ungheria e la nuova zona di sorveglianza per la Romania dovrebbero pertanto
essere elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

(11)

Di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe essere modificato al fine di
aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione in modo che siano incluse le nuove zone di protezione istituite
dall’Ungheria e la nuova zona di sorveglianza istituita dalla Romania, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e al
fine di aggiornare la durata delle restrizioni applicabili in tali zone.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

(13)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad
alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di
esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali,
gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione
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ALLEGATO

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Ungheria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a
norma
dell’articolo 29, paragrafo 1, della
direttiva 2005/94/CE

Bács-Kiskun és Csongrád megye:
Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és Tiszaalpár
települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786
és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449
és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299
és 19.87998, a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133
és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869
és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45798081 és 19.86121049, a
46.40755246 és 19.85871844, a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085
és 19.85558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.34363 és a 19.88657, a 46.38582
és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.55212 és 19.97079, a46.54135
és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a a 46.2541 és 46.2541, a 46.54013 és
a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642
és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232, a 46.4723
és 19.9973, a 46.5332 és 19.8118, valamint a 46.60756 és 19.94654 GPS-koordináták
által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

31.5.2020

Csongrád megye:
Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és Zákányszék települések
közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671
és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386
és 19.9377, a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651 és 20.54515,
a 46.295683 és 19.861898, a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133
és 20.0775, a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684, a 46.4595 és 20.0566,
a 46.275056 és 19.946250 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km
sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek,
Öttömös, Pusztaszer, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

31.5.2020

Bács-kiskun megye:
Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés,
Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás,
Jánoshalma,
Kaskantyú,
Kecskemét,
Kéleshalom,
Kerekegyháza,
Kiskőrös,
Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene,
Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és
Városföld települések közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a 46.800833
és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.65701
és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671 és 19.58741, a 46.606053
és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100
és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457
és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776
és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405, a 46.55832
és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.59159
és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301,
a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495,
a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137,
a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.17763 és 19.6145,
a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.41340 és 19.45376, a
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46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126
és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707
és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.28476
és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074
és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632
és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, a46.61693 és 19.54551, a 46.6451959
és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757, a 46.63124
és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508 és 19.575034, a 46.26511
és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124, a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711,
a 46.41677 és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106,
a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244 és 19.60314, 46.27849
és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355, a 46.28330 és 19.35307, 46.24107 és 19.17238,
a 46.6610 és 19.8501, a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309,
a 46.91951 és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180,
a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783 és 19.44564,
a 46.26996 és 19.13649, 46.69514 és 19.94233, a 46.7411418 és 19.7217461,
a 46.7570489 és 19.7653665, a 46.8825443 és 19.4986538, valamint a 46.95122
és 19.48765 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön
belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia,
Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás, Szank, Tázlár és Zsana települések teljes
közigazgatási területe.
Békés megye:
Almáskamarás, Battonya, Kétegyháza, Mezőhegyes, Nagykamarás települések
közigazgatási területeinek a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959 GPS
koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

25.5.2020

Kétsoprony és Kondoros települések közigazgatási területeinek a 46.74646 és 20.82643
GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső
területei.

28.5.2020

Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kisdombegyház, Kunágota és Magyardombegyház
települések közigazgatási területeinek a 46.372500 és 21.101667 GPS koordináták által
meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

3.6.2020

Battonya település közigazgatási területének a 46.30112 és 21.04553 GPS koordináták
által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.6.2020

PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Ungheria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a
norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Bács-Kiskun és Csongrád megye:
Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és Tiszaalpár
települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786
és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449
és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299
és 19.87998, a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133
és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869
és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45798081 és 19.86121049,
a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085
és 19.85558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.34363 és a 19.88657, a 46.38582
és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135
és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a 46.2541 és 46.2541, a 46.54013 és a 19.84689,
a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642 és 19.94316,
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a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232, a 46.4723 és 19.9973 a 46.5332
és 19.8118, valamint a 46.60756 és 19.94654 GPS-koordináták által meghatározott
pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye:
Az alábbiak által határolt terület védőkörzeten kívüli területei: Kunbaja nyugati
közigazgatási határa, majd Bácsalmás, Bácsbokod, Baja közigazgatási határai, majd BácsKiskun és Tolna megye határa, majd Fajsz keleti és Dusnok nyugati közigazgatási határa,
majd Miske és Drágszél nyugati közigazgatási határai, majd Homokmégy, Öregcsertő,
Kecel, Kiskőrös, Tabdi, Csengőd, Izsák, Fülöpszállás, Szabadszállás nyugati közigazgatási
határai, majd Kunadacs, Tatárszentgyörgy és Örkény nyugati és északi közigazgatási
határa, majd Bács-Kiskun és Pest megye határa, majd a 46.860495 és 19.848759 GPS
koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör, majd Tiszaalpár, Tiszasas,
Csépa északi határa, majd Szelevény, északi és keleti közigazgatási határa, majd Nagytőke
északi közigazgatási határa, majd Csongrád megye és Békés megye határa, majd
Fábiánsebestyén és Árpádhalom, Orosháza északi és keleti közigazgatási határa, majd
Kardoskút, és Békéssámson keleti közigazgatási határa a Tisza, majd Hódmezővásárhely
keleti, déli és nyugati közigazgatási határa, majd Sándorfalva keleti és déli közigazgatási
határa, majd Szatymaz keleti közigazgatási határa, majd az 5-ös főút, az 502-es út, az 55ös út, majd Domaszék és Röszke keleti közigazgatási határa, majd az országhatár.

5.7.2020

Csongrád megye:
Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és Zákányszék települések
közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671
és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386
és 19.9377, a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651 és 20.54515,
a 46.295683 és 19.861898, a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133
és 20.0775, a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684, a 46.4595 és 20.0566,
a 46.275056 és 19.946250 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km
sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek,
Öttömös, Pusztaszer, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

Dall’1.6.2020 al 5.7.2020

Bács-Kiskun megye:
Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés,
Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás,
Jánoshalma,
Kaskantyú,
Kecskemét,
Kéleshalom,
Kerekegyháza,
Kiskőrös,
Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene,
Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és
Városföld települések közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a
a 46.800833 és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592,
a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671 és 19.58741,
a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942,
a 46.347100 és 19.402476, a 46.588129 és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784,
a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603,
a 46.59776 és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405,
a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969,
a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209
és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528
és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254
és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.17763
és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.41340
és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519
és 19.45826, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671
és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227
és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856
és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858
és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, a 46.61693
és 19.54551, a 46.6451959 és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594
és 19.68757, a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508
és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124, a 46.76493 és 19.5579,

Dal 17.6.2020 al 5.7.2020
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a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677 és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717
és 19.68106, a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244
és 19.60314, 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355, a 46.28330
és 19.35307, 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501, a 46.6804205
és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951 és 19.47583, a 46.75386
és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180, a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936
és 19.77691, a 46.43783 és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, 46.69514
és 19.94233, a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665,
a 46.8825443 és 19.4986538, valamint a 46.95122 és 19.48765 GPS koordináták által
meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei valamint Bócsa,
Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát,
Petőfiszállás, Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.
Békés megye:
Almáskamarás, Battonya, Kétegyháza, Mezőhegyes, Nagykamarás települések
közigazgatási területeinek a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959 GPS
koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

Dal 26.5.2020 al 3.6.2020

Keletről és délről az országhatár, majd Mezőhegyes és Végegyháza nyugati közigazgatási
határa, majd Mezőkovácsháza nyugati és északi közigazgatási határa, majd
Magyarbánhegyes 46.47521 és 21.1389 GPS koordináták által meghatározott pontok
körüli 10 km sugarú körökön belül eső területe, majd Medgyesháza déli és nyugati
közigazgatási határa, majd Pusztaottlaka nyugati közigazgatási határa, majd Újkígyós
nyugati és északi közigazgatási határa, majd Kétegyháza és Elek északi közigazgatási határa.

17.6.2020

Kétsoprony és Kondoros települések közigazgatási területeinek a 46.74646 és 20.82643
GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei.

Dal 29.5.2020 al 6.6.2020

Békéscsaba, Csorvás, Csabacsűd, Kamut, Mezőberény, Nagyszénás, Örménykút,
Telekgerendás települések közigazgatási területeinek a 46.74646 és 20.82643 GPS
koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei,
Kétsoprony 46.74646 és 20.82643 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3
km sugarú körön kívül eső közigazgatási területe, valamint Hunya, Kardos és Orosháza
teljes közigazgatási területe.

6.6.2020

Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kisdombegyház, Kunágota és Magyardombegyház
települések közigazgatási területeinek a 46.372500 és 21.101667 GPS koordináták által
meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

Dal 4.6.2020 al 12.6.2020

Battonya település közigazgatási területének a 46.30112 és 21.04553 GPS koordináták
által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

Dal 9.6.2020 al 17.6.2020

Stato membro: Romania

Termine ultimo di applicazione a
norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

Județul Arad:
Localitățile:
— Peregu Mic
— Peregu Mare
— Iratoșu
— Dorobanți
— Variașu Mic
— Variașu Mare
— Turnu

17.6.2020»

