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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 28 september 2007
om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär
influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Tyskland
[delgivet med nr K(2007) 4480]
(Text av betydelse för EES)

(2007/632/EG)
som fastställs i beslut 2006/415/EG, inklusive upprättat
A- och B-områden enligt artikel 4 i det beslutet.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

Kommissionen har granskat dessa åtgärder i samarbete
med Tyskland och kunnat konstatera att gränserna för
de A- och B-områden som den behöriga myndigheten i
medlemsstaten har upprättat befinner sig på tillräckligt
avstånd från platsen för utbrottet. A- och B-områdena i
Tyskland kan därför bekräftas och det kan fastställas hur
länge denna regionalisering ska gälla.

(4)

Beslut 2006/415/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt
artikel 9.4,
med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni
1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med
vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på
att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,
med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär
influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (3), särskilt
artikel 63.3, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I kommissionens beslut 2006/415/EG av den 14 juni
2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG (4)
fastställs det vissa skyddsåtgärder som ska tillämpas för
att förhindra att sjukdomen sprids, inklusive upprättande
av A- och B-områden till följd av ett misstänkt eller
bekräftat utbrott av sjukdomen.
Tyskland har underrättat kommissionen om ett utbrott
av H5N1 i en fjäderfäanläggning på sitt territorium i
delstaten Bayern och har vidtagit de lämpliga åtgärder

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157,
30.4.2004, s. 33). Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12.
(2) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315,
19.11.2002, s. 14).
(3) EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.
(4) EUT L 164, 16.6.2006, s. 51. Beslutet senast ändrat genom beslut
2007/604/EG (EUT L 236, 8.9.2007, s. 11).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till beslut 2006/415/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 september 2007.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Bilagan till beslut 2006/415/EG ska ändras på följande sätt:
1. I del A ska följande läggas till:

I del A ska
följande
läggas till:

DE

A-område
Medlemsstat

Kod (om sådan
finns)

TYSKLAND

Namn

Det område på 10 km som upprättats runt
utbrottet i kommunerna Bruck in der Oberpfalz och Nittenau och som omfattar följande
kommuner eller delar av dessa:
LANDKREIS
SCHWANDORF

BODENWÖHR
BODENWÖHRER FORST
BRUCK IN DER OBERPFALZ
EINSIEDLER UND WALDERBACHER FORST
MAXHÜTTE-HAIDHOF
NEUNBURG VORM WALD
NEUKIRCHEN-BALBINI
NITTENAU
ÖSTL. NEUBÄUER FORST
SCHWANDORF
SCHWARZENFELD
STEINBERG
TEUBLITZ
WACKERSDORF

LANDKREIS
REGENSBURG

ALTENTHANN
BERNHARDSWALD
REGENSTAUF

LANDKREIS
CHAM

REICHENBACH
RODING
WALD
WALDERBACH
ZELL

Tillämpning
till och med den
(artikel 4.4 b iii)

18.10.2007
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2. I del B ska följande läggas till:

B-område
ISO Landskod

DE

Medlemsstat

Kod (om sådan
finns)

TYSKLAND

Namn

Kommunerna:
LANDKREIS
SCHWANDORF

BODENWÖHR
BODENWÖHRER FORST
BRUCK IN DER OBERPFALZ
EINSIEDLER UND WALDERBACHER FORST
MAXHÜTTE-HAIDHOF
NEUNBURG VORM WALD
NEUKIRCHEN-BALBINI
NITTENAU
ÖSTL. NEUBÄUER FORST
SCHWANDORF
SCHWARZENFELD
SCHWARZHOFEN
STEINBERG
TEUBLITZ
WACKERSDORF

LANDKREIS
REGENSBURG

ALTENTHANN
BERNHARDSWALD
BRENNBERG
REGENSTAUF

LANDKREIS
CHAM

FALKENSTEIN
REICHENBACH
RODING
WALD
WALDERBACH
ZELL

Tillämpning
till och med den
(artikel 4.4 b iii)

18.10.2007

