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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Απριλίου 2009
για την τροποποίηση της απόφασης 2003/467/ΕΚ σχετικά με την κήρυξη ορισμένων διοικητικών
περιφερειών της Ιταλίας ως επισήμως απαλλαγμένων από τη φυματίωση των βοοειδών, τη βρουκέλωση
των βοοειδών και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, ορισμένων διοικητικών περιφερειών της
Πολωνίας ως επισήμως απαλλαγμένων από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών καθώς και της
Πολωνίας και της Σλοβενίας ως επισήμως απαλλαγμένων από τη φυματίωση των βοοειδών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 2972]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/342/ΕΚ)
της απόφασης 2003/467/ΕΚ, ώστε το σύνολο των εν λόγω
περιφερειών να αναγνωριστούν ως περιφέρειες της Ιταλίας
επισήμως απαλλαγμένες από τη βρουκέλωση των βοοειδών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964,
περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τέλια των ενδοκοι
νοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (1), και ιδίως το
παράρτημα A κεφάλαιο I σημείο 4, το παράρτημα A κεφάλαιο II
σημείο 7 και το παράρτημα Δ κεφάλαιο I σημείο E,

(5)

Η Ιταλία υπέβαλε επίσης στην Επιτροπή έγγραφα με τα
οποία αποδεικνύεται η τήρηση των σχετικών όρων που προ
βλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ όσον αφορά όλες τις
επαρχίες της περιφέρειας Sardegna ώστε η εν λόγω περιφέ
ρεια να αναγνωριστεί ως περιφέρεια της Ιταλίας επισήμως
απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών.

(6)

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των εγγράφων που υπέβαλε η
Ιταλία, η εν λόγω επαρχία και περιφέρειες πρέπει να ανα
γνωριστούν ως περιφέρειες της Ιταλίας επισήμως απαλλαγ
μένες από τη φυματίωση των βοοειδών, τη βρουκέλωση των
βοοειδών και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών αντί
στοιχα.

(7)

Η Πολωνία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση των σχετικών όρων που προβλέπο
νται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ, όσον αφορά το σύνολο της
επικράτειας ώστε το εν λόγω κράτος μέλος να αναγνωριστεί
ως επισήμως απαλλαγμένο κράτος μέλος από τη φυματίωση
των βοοειδών.

(8)

Η Πολωνία υπέβαλε επίσης στην Επιτροπή έγγραφα που
αποδεικνύουν την τήρηση των σχετικών όρων που προβλέ
πονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ, βάσει των οποίων 11
διοικητικές περιφέρειες (powiaty) που περιλαμβάνονται
στις αμέσως ανώτερες διοικητικές διαιρέσεις (βοεβοδάτα)
Podlaskie και Pomorskie ώστε να μπορούν να αναγνωρι
στούν ως επισήμως απαλλαγμένες περιφέρειες από την
ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών στην Πολωνία.

(9)

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των εγγράφων που υπέβαλε η
Πολωνία, το σύνολο της επικράτειας της Πολωνίας πρέπει να
αναγνωριστεί ως επισήμως απαλλαγμένο κράτος μέλος από
τη φυματίωση των βοοειδών και οι περιφέρειες (powiaty)
της Πολωνίας πρέπει να αναγνωριστούν ως περιφέρειες του
εν λόγω κράτους μέλους επισήμως απαλλαγμένες από
ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών.

(10)

Η Σλοβενία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση των σχετικών όρων που προβλέπο
νται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ, όσον αφορά το σύνολο της
επικράτειας ώστε το εν λόγω κράτος μέλος να αναγνωριστεί
ως κράτος μέλος επισήμως απαλλαγμένο από τη φυματίωση
των βοοειδών.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ προβλέπεται ότι κράτη μέλη ή
τμήματα των κρατών μελών μπορούν να κηρυχθούν επισή
μως ως απαλλαγμένα από τη φυματίωση των βοοειδών, τη
βρουκέλωση των βοοειδών και την ενζωοτική λεύκωση των
βοοειδών όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών, εφόσον πληρού
νται ορισμένοι όροι που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.
Οι κατάλογοι των περιφερειών των κρατών μελών οι οποίες
κηρύσσονται απαλλαγμένες από τη φυματίωση των βοοει
δών, τη βρουκέλωση των βοοειδών και την ενζωοτική λεύ
κωση των βοοειδών καθορίζονται στην απόφαση της
2003/467/ΕΚ Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2003, για τη
θέσπιση καθεστώτος επίσημης απαλλαγής από τη φυμα
τίωση, τη βρουκέλωση και την ενζωοτική λεύκωση των
βοοειδών σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες κρατών
μελών όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών (2).
Η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία απο
δεικνύεται η τήρηση των σχετικών όρων που προβλέπονται
στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ, όσον αφορά την επαρχία Ori
stano στην περιφέρεια της Sardegna ώστε η εν λόγω επαρ
χία να αναγνωριστεί ως περιφέρεια της Ιταλίας επισήμως
απαλλαγμένη από τη φυματίωση των βοοειδών.
Η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία απο
δεικνύεται η τήρηση των σχετικών όρων που προβλέπονται
στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ όσον αφορά όλες τις επαρχίες της
περιφέρειας Marche και την επαρχία Cuneo, την τελευταία
απομένουσα επαρχία της περιφέρειας του Piemonte που δεν
περιλαμβάνεται ακόμα στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος ΙΙ

(1) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.
(2) ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 74.
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Σε συνέχεια της αξιολόγησης των εγγράφων που υπέβαλε η
Σλοβενία, το σύνολο της επικράτειας της Σλοβενίας πρέπει
να αναγνωριστεί ως κράτος μέλος επισήμως απαλλαγμένο
από τη φυματίωση των βοοειδών.

24.4.2009

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα Ι, II και III της απόφασης 2003/467/ΕΚ τροπο
ποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2

(12)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2003/467/ΕΚ πρέπει να τροπο
ποιηθεί ανάλογα.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2009.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

24.4.2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήματα I, II και III της απόφασης 2003/467/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Κράτη μέλη επισήμως απαλλαγμένα από τη φυματίωση

Κωδικός ISO

Κράτος μέλος

BE

Βέλγιο

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

DK

Δανία

DE

Γερμανία

FR

Γαλλία

LU

Λουξεμβούργο

NL

Κάτω Χώρες

AT

Αυστρία

PL

Πολωνία

SI

Σλοβενία

SK

Σλοβακία

FI

Φινλανδία

SE

Σουηδία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Περιφέρειες κρατών μελών επισήμως απαλλαγμένες από τη φυματίωση
Στην Ιταλία:
— Περιφέρεια Abruzzo: Επαρχία Pescara,
— Περιφέρεια Emilia-Romagna,
— Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia,
— Περιφέρεια Lombardia: Επαρχίες Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,
— Περιφέρεια Marche: Επαρχία Ascoli Piceno,
— Περιφέρεια Piemonte: Επαρχίες Novara, Verbania, Vercelli,
— Περιοχή Sardegna: Επαρχία Oristano,
— Περιφέρεια Toscana: Επαρχίες Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,
— Περιφέρεια Trentino-Alto Aldige: Επαρχίες Bolzano, Trento,
— Περιφέρεια Veneto.».
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2. Το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Περιφέρειες κρατών μελών επισήμως απαλλαγμένες από τη βρουκέλωση
Στην Ιταλία:
— Περιφέρεια Abruzzo: επαρχία Pescara,
— Περιφέρεια Emilia-Romagna: επαρχίες Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini,
— Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia,
— Περιφέρεια Lazio: επαρχία Rieti,
— Περιφέρεια Liguria: επαρχίες Imperia, Savona,
— Περιφέρεια Lombardia: επαρχίες Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese,
— Περιφέρεια Marche,
— Περιφέρεια Piemonte,
— Περιφέρεια Puglia: επαρχία Brindisi,
— Περιφέρεια Sardegna: επαρχίες Cagliari, Nuoro, Oristanο και Sassari,
— Περιφέρεια Toscana,
— Περιφέρεια Trentino-Alto Aldige: επαρχίες Bolzano, Trento,
— Περιφέρεια Umbria: επαρχίες Perugia, Terni,
— Περιφέρεια Veneto.
Στην Πορτογαλία:
— Αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών: Νήσοι Pico, Graciosa, Flores, Corvo.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο:
— Μεγάλη Βρετανία: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία».

3. Το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Περιφέρειες κρατών μελών επισήμως απαλλαγμένες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών
Στην Ιταλία:
— Περιφέρεια Abruzzo: επαρχία Pescara,
— Περιφέρεια Emilia-Romagna: επαρχίες Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini,
— Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia,
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— Περιφέρεια Lazio: επαρχίες Frosinone, Rieti,
— Περιφέρεια Liguria: επαρχίες Imperia, Savona,
— Περιφέρεια Lombardia: επαρχίες Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese,
— Περιφέρεια Marche: επαρχίες Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,
— Περιφέρεια Molise,
— Περιφέρεια Piemonte: επαρχίες Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,
— Περιφέρεια Sardegna,
— Περιφέρεια Toscana: επαρχίες Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato και
Siena,
— Περιφέρεια Trentino-Alto Aldige: επαρχίες Bolzano, Trento,
— Περιφέρεια Umbria: επαρχίες Perugia, Terni,
— Περιφέρεια Val d’Aosta: επαρχία Aosta,
— Περιφέρεια Veneto.
Στην Πολωνία:
— Βοεβοδάτο 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, wołow
ski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

— Βοεβοδάτο 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.

— Βοεβοδάτο kujawsko-pomorskie
Powiaty:

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

— Βοεβοδάτο 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.

— Βοεβοδάτο 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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— Βοεβοδάτο mazowieckie
Powiaty:

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

— Βοεβοδάτο opolskie
Powiaty:

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

— Βοεβοδάτο 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, Tarnobr
zeg, tarnobrzeski.

— Βοεβοδάτο podlaskie

Powiaty:

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

— Βοεβοδάτο pomorskie

Powiaty:

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

— Βοεβοδάτο śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochow
ski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice,
kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raci
borski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tar
nogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

— Βοεβοδάτο świętokrzyskie

Powiaty:

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

— Βοεβοδάτο warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Βοεβοδάτο wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słu
pecki, turecki, wrzesiński.»
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