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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 23. dubna 2009,
kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie
za úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu, prohlášení
některých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu a prohlášení
Polska a Slovinska za úředně prosté tuberkulózy skotu
(oznámeno pod číslem K(2009) 2972)
(Text s významem pro EHP)

(2009/342/ES)
v oblasti Piemonte, jež dosud nebyla zařazena do kapi
toly 2 přílohy II rozhodnutí 2003/467/ES, aby celé
uvedené oblasti mohly být považovány za oblasti Itálie
úředně prosté brucelózy skotu.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964
o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř
Společenství (1), a zejména na přílohu A kapitolu I odst. 4,
přílohu A kapitolu II odst. 7 a přílohu D kapitolu I písm.
E uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

Směrnice 64/432/EHS stanoví, že členský stát nebo část
členského státu mohou být prohlášeny za úředně prosté
tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy
skotu, pokud jde o stáda skotu, jsou-li splněny určité
podmínky stanovené v uvedené směrnici.

Seznamy oblastí členských států prohlášených za prosté
tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy
skotu jsou stanoveny v rozhodnutí Komise 2003/467/ES
ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád
skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy
a enzootické leukózy skotu v některých členských státech
nebo oblastech členských států (2).

Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění
příslušných podmínek stanovených ve směrnici
64/432/EHS, pokud jde o provincii Oristano v oblasti
Sardegna, aby uvedená provincie mohla být považována
za oblast Itálie úředně prostou tuberkulózy skotu.

Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění
příslušných podmínek stanovených ve směrnici
64/432/EHS, pokud jde o všechny provincie oblasti
Marche a o provincii Cuneo, která je poslední provincií

(1) Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74.

(5)

Itálie rovněž předložila Komisi dokumentaci prokazující
splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici
64/432/EHS, pokud jde o všechny provincie oblasti
Sardegna, aby uvedená oblast mohla být považována za
oblast Itálie úředně prostou enzootické leukózy skotu.

(6)

Na základě hodnocení dokumentace předložené Itálií by
dotčená provincie a dotčené oblasti měly být uznány za
oblasti Itálie úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy
skotu a enzootické leukózy skotu.

(7)

Polsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující
splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici
64/432/EHS, pokud jde o jeho celé území, aby tento
členský stát mohl být prohlášen za členský stát úředně
prostý tuberkulózy skotu.

(8)

Polsko rovněž předložilo Komisi dokumentaci prokazu
jící splnění příslušných podmínek stanovených ve směr
nici 64/432/EHS, pokud jde o jedenáct správních oblastí
(powiaty) v rámci nadřazených správních jednotek
(vojvodství) Podlaskie a Pomorskie, aby tyto oblasti
mohly být považovány za oblasti Polska úředně prosté
enzootické leukózy skotu.

(9)

Na základě hodnocení dokumentace předložené Polskem
by celé území Polska mělo být uznáno za členský stát
úředně prostý tuberkulózy skotu a oblasti (powiaty)
Polska by měly být uznány za oblasti tohoto členského
státu úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(10)

Slovinsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující
splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici
64/432/EHS, pokud jde o jeho celé území, aby tento
členský stát mohl být považován za členský stát úředně
prostý tuberkulózy skotu.
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Na základě hodnocení dokumentace předložené Slovin
skem by celé území Slovinska mělo být uznáno za
členský stát úředně prostý tuberkulózy skotu.
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu
s přílohou tohoto rozhodnutí.
Článek 2

(12)

Rozhodnutí 2003/467/ES by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise
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PŘÍLOHA
Přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:
1) Příloha I se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA I
KAPITOLA 1
Členské státy úředně prosté tuberkulózy

Kód ISO

Členský stát

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

FR

Francie

LU

Lucembursko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

PL

Polsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko

KAPITOLA 2
Oblasti členských států úředně prosté tuberkulózy
V Itálii:
— oblast Abruzzo: provincie Pescara,
— oblast Emilia-Romagna,
— oblast Friuli-Venezia Giulia,
— oblast Lombardia: provincie Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,
— oblast Marche: provincie Ascoli Piceno,
— oblast Piemonte: provincie Novara, Verbania, Vercelli,
— oblast Sardegna: provincie Oristano,
— oblast Toscana: provincie Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,
— oblast Trentino-Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,
— oblast Veneto.“
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2) V příloze II se kapitola 2 nahrazuje tímto:
„KAPITOLA 2
Oblasti členských států úředně prosté brucelózy
V Itálii:
— oblast Abruzzo: provincie Pescara,
— oblast Emilia-Romagna: provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini,
— oblast Friuli-Venezia Giulia,
— oblast Lazio: provincie Rieti,
— oblast Liguria: provincie Imperia, Savona,
— oblast Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese,
— oblast Marche,
— oblast Piemonte,
— oblast Puglia: provincie Brindisi,
— oblast Sardegna: provincie Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,
— oblast Toscana,
— oblast Trentino-Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,
— oblast Umbria: provincie Perugia, Terni,
— oblast Veneto.
V Portugalsku:
— autonomní oblast Azory: ostrovy Pico, Graciosa, Flores, Corvo.
Ve Spojeném království:
— Velká Británie: Anglie, Skotsko, Wales.“

3) V příloze III se kapitola 2 nahrazuje tímto:
„KAPITOLA 2
Oblasti členských států úředně prosté enzootické leukózy skotu
V Itálii:
— oblast Abruzzo: provincie Pescara,
— oblast Emilia-Romagna: provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini,
— oblast Friuli-Venezia Giulia,
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— oblast Lazio: provincie Frosinone, Rieti,
— oblast Liguria: provincie Imperia, Savona,
— oblast Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese,
— oblast Marche: provincie Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,
— oblast Molise,
— oblast Piemonte: provincie Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,
— oblast Sardegna,
— oblast Toscana: provincie Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,
— oblast Trentino-Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,
— oblast Umbria: provincie Perugia, Terni,
— oblast Val d’Aosta: provincie Aosta,
— oblast Veneto.
V Polsku:
— Vojvodství 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.

— Vojvodství 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.

— Vojvodství kujawsko-pomorskie
Powiaty:

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

— Vojvodství łódzkie
Powiaty:

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

— Vojvodství małopolskie
Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski,
miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszo
wicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.
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— Vojvodství mazowieckie
Powiaty:

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

— Vojvodství opolskie
Powiaty:

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

— Vojvodství 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.

— Vojvodství podlaskie

Powiaty:

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

— Vojvodství pomorskie

Powiaty:

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

— Vojvodství śląskie

Powiaty:

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

— Vojvodství świętokrzyskie

Powiaty:

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

— Vojvodství warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Vojvodství wielkopolskie

Powiaty:

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