24.4.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/51

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 23 април 2009 година
за изменение на Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни
региони в Италия за официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по
говедата, на някои административни региони в Полша — за официално свободни от ензоотична
левкоза по говедата и на Полша и на Словения — за официално свободни от туберкулоза по
говедата
(нотифицирано под номер C(2009) 2972)
(текст от значение за ЕИП)

(2009/342/ЕО)
2003/467/ЕО, за да може тези цели италиански региони
да се считат за официално свободни от бруцелоза по
говедата.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
(5)

Италия представи на Комисията също така документация,
която доказва, че са спазени съответните условия, пред
видени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на
всички провинции на регион Sardegna, за да може този
италиански регион да се счита за официално свободен от
ензоотична левкоза по говедата.

(6)

След оценка на внесената от страна на Италия доку
ментация разглежданите провинция и региони на
държавата-членка следва да бъдат официално признати
за свободни от туберкулоза, от бруцелоза и от ензоотична
левкоза по говедата региони в Италия.

(7)

Полша представи на Комисията документация, която
доказва, че са спазени съответните условия, предвидени
в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на цялата
територия, за да може посочената държава-членка да
бъде официално счетена за свободна от туберкулоза по
говедата.

(8)

Полша също така представи на Комисията документация,
която доказва, че са спазени съответните условия, пред
видени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на 11
административни региона (powiaty) в границите на
по-висшите административни единици (войводства)
Podlaskie и Pomorskie, за да може тези региони в
Полша да се считат за официално свободни от ензоотична
левкоза по говедата.

(9)

След оценка на внесената от страна на Полша доку
ментация цялата територия на Полша следва да бъде
официално призната за свободна от туберкулоза по
говедата държава-членка, а нейните региони (powiaty)
следва да бъдат официално признати за свободни от
ензоотична левкоза по говедата региони на посочената
държава-членка.

(10)

Словения представи на Комисията документация, която
доказа, че са спазени съответните условия, предвидени в
Директива 64/432/ЕИО, по отношение на цялата
територия, за да може посочената държава-членка да
бъде официално счетена за свободна от туберкулоза по
говедата.

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни
1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните,
които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и поспециално приложение А, глава I, точка 4, глава II, точка 7 и
приложение Г, глава I, буква Д от нея,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

В Директива 64/432/ЕИО се предвижда, че държавачленка или част от държава-членка може да бъде
обявена за официално свободна от туберкулоза,
бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата по
отношение на стадата говеда, ако са спазени някои
условия, установени в посочената директива.
Списъкът на регионите на държавите-членки, обявени за
свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза
по говедата, е установен в Решение 2003/467/ЕО на
Комисията от 23 юни 2003 г. за установяване на статут
на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и
ензоотична левкоза по говедата на някои държавичленки и региони на държави-членки по отношение на
стадата говеда (2).
Италия представи на Комисията документация, която
доказва, че са спазени съответните условия, предвидени
в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на провинция
Oristano от регион Sardegna, за да може тази италианска
провинция да се счита за официално свободна от тубер
кулоза по говедата.
Италия представи на Комисията документация, която
доказва, че са спазени съответните условия, предвидени
в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на всички
провинции в регион Marche и провинция Cuneo, като
последната провинция от регион Piemonte все още не е
включена в глава 2 от приложение II към Решение

(1) ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.
(2) ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74.
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След оценка на внесената от страна на Словения доку
ментация цялата територия на Словения следва да бъде
официално призната за свободна от туберкулоза по
говедата държава-членка.

24.4.2009 г.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложения I, II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят в
съответствие с приложението към настоящото решение.
Член 2

(12)

Решение 2003/467/ЕО
изменено.

следва

да

бъде

съответно

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2009 година.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните,

За Комисията
Androulla VASSILIOU

Член на Комисията

24.4.2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложения I, II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят, както следва:
1. Приложение I се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ I
ГЛАВА 1
Официално свободни от туберкулоза по говедата държави-членки

Код по IЅО

Държава-членка

BE

Белгия

CZ

Чешка република

DK

Дания

DE

Германия

FR

Франция

LU

Люксембург

NL

Нидерландия

AT

Австрия

PL

Полша

SI

Словения

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция

ГЛАВА 2
Официално свободни от туберкулоза по говедата региони на държави-членки
В Италия:
— регион Abruzzo: провинция Pescara,
— регион Emilia-Romagna,
— регион Friuli-Venezia Giulia,
— регион Lombardia: провинции Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,
— регион Marche: провинция Ascoli Piceno,
— регион Piemonte: провинции Novara, Verbania, Vercelli,
— регион Sardegna: провинция Oristano,
— регион Toscana: провинции Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,
— регион Trentino-Alto Adige: провинции Bolzano, Trento,
— регион Veneto.“
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2. Глава 2 от приложение II се заменя със следното:
„ГЛАВА 2
Официално свободни от бруцелоза региони на държави-членки
В Италия:
— регион Abruzzo: провинция Pescara,
— регион Emilia-Romagna: провинции Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini,
— регион Friuli-Venezia Giulia,
— регион Lazio: провинция Rieti,
— регион Liguria: провинции Imperia и Savona,
— регион Lombardia: провинции Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio и
Varese,
— регион Marche,
— регион Piemonte,
— регион Puglia: провинция Brindisi,
— регион Sardegna: провинции Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,
— регион Toscana,
— регион Trentino-Alto Adige: провинции Bolzano, Trento,
— регион Umbria: провинции Perugia, Terni,
— регион Veneto.
В Португалия:
— автономен регион на Азорските острови: островите Pico, Graciosa, Flores и Corvo.
В Обединеното кралство:
— Великобритания: Англия, Шотландия, Уелс.“

3. Глава 2 от приложение III се заменя със следното:
„ГЛАВА 2
Официално свободни от ензоотична левкоза по говедата региони на държави-членки
В Италия:
— регион Abruzzo: провинция Pescara,
— регион Emilia-Romagna: провинции Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini,
— регион Friuli-Venezia Giulia,
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— регион Lazio: провинции Frosinone и Rieti,
— регион Liguria: провинции Imperia и Savona,
— регион Lombardia: провинции Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio и
Varese,
— регион Marche: провинции Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,
— регион Molise,
— регион Piemonte: провинции Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,
— регион Sardegna,
— регион Toscana: провинции Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,
— регион Trentino-Alto Adige: провинции Bolzano и Trento,
— регион Umbria: провинции Perugia и Terni,
— регион Val d’Aosta: провинция Aosta,
— регион Veneto.
В Полша:
— Войводство dolnośląskie
Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra,
kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki,
oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych,
wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

— Войводство lubelskie
Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski,
kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski,
radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

— Войводство kujawsko-pomorskie
Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń,
wąbrzeski.

— Войводство łódzkie
Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński,
pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański,
rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńsko
wolski, zgierski.

— Войводство małopolskie
Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miec
howski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki,
suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.
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— Войводство mazowieckie
Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki,
pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski
zachodni, zwoleński, żyrardowski.

— Войводство opolskie
Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski,
oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

— Войводство podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno,
leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski,
Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

— Войводство podlaskie

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski,
suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

— Войводство pomorskie

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

— Войводство śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstoc
howski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,
Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie,
pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świę
tochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

— Войводство świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski,
sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

— Войводство warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Войводство wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski,
słupecki, turecki, wrzesiński.“

24.4.2009 г.

