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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2009 m. balandžio 23 d.
iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad tam tikruose Italijos
administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir
enzootinės galvijų leukozės, tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose oficialiai
nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, o Lenkijoje ir Slovėnijoje oficialiai nenustatyta galvijų
tuberkuliozės
(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2972)
(Tekstas svarbus EEE)

(2009/342/EB)
2 skyrių) laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB
numatytų sąlygų, kad būtų galima paskelbti, jog šiuose
ištisuose Italijos regionuose galvijų bruceliozės oficialiai
nenustatyta.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą
64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos
Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos
A priedo I skyriaus 4 punktą, A priedo II skyriaus 7 punktą
ir D priedo I skyriaus E skirsnį,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

(4)

Direktyvoje 64/432/EEB nustatyta, kad gali būti
paskelbta, jog valstybėje narėje arba jos dalyje galvijų
tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir enzootinės galvijų
leukozės oficialiai nenustatyta, jeigu galvijų bandos
atitinka tam tikras toje direktyvoje nustatytas sąlygas.

Valstybių narių regionų, kuriuose nenustatyta galvijų
tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir enzootinės galvijų
leukozės, sąrašai pateikti 2003 m. birželio 23 d. Komi
sijos sprendime 2003/467/EB, nustatančiame tam tikrose
valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose
oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzoo
tinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (2).

Italija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma,
kad Sardinijos regiono Oristano provincijoje laikomasi
atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų,
kad būtų galima paskelbti, jog šioje Italijos regiono
provincijoje galvijų tuberkuliozės oficialiai nenustatyta.

Italija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma,
kad visose Markės regiono provincijose ir Kuneo provin
cijoje (paskutinėje Pjemonto regiono provincijoje, kuri
liko neįtraukta į Sprendimo 2003/467/EB II priedo

(1) OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.
(2) OL L 156, 2003 6 25, p. 74.

(5)

Italija taip pat pateikė Komisijai dokumentus, kuriais
įrodoma, kad visose Sardinijos regiono provincijose
laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų
sąlygų, kad būtų galima paskelbti, jog šiame Italijos
regione enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta.

(6)

Įvertinus Italijos pateiktus dokumentus reikėtų paskelbti,
kad minėtoje Italijos provincijoje ir regionuose galvijų
tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir enzootinės galvijų
leukozės oficialiai nenustatyta.

(7)

Lenkija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma,
kad visoje šalies teritorijoje laikomasi atitinkamų Direkty
voje 64/432/EEB numatytų sąlygų, kad būtų galima
paskelbti, jog šioje valstybėje narėje galvijų tuberkuliozės
oficialiai nenustatyta.

(8)

Lenkija taip pat pateikė Komisijai dokumentus, kuriais
įrodoma, kad Palenkės ir Pamario aukštesnių administra
cinių vienetų (vaivadijų) vienuolikoje administracinių
regionų (apskritys) laikomasi atitinkamų Direktyvoje
64/432/EEB numatytų sąlygų, kad būtų galima paskelbti,
jog šiuose Lenkijos regionuose enzootinės galvijų
leukozės oficialiai nenustatyta.

(9)

Įvertinus Lenkijos pateiktus dokumentus reikėtų
paskelbti, kad visoje Lenkijos teritorijoje galvijų tuberku
liozės oficialiai nenustatyta, o Lenkijos regionuose
(apskrityse) oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų
leukozės.

(10)

Slovėnija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma,
jog visoje šalyje laikomasi atitinkamų Direktyvoje
64/432/EEB numatytų sąlygų, kad būtų galima paskelbti,
jog šioje valstybėje narėje galvijų tuberkuliozės oficialiai
nenustatyta.
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Įvertinus Slovėnijos pateiktus dokumentus reikėtų
paskelbti, kad visoje Slovėnijos teritorijoje galvijų tuber
kuliozės oficialiai nenustatyta.
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimo 2003/467/EB I, II ir III priedai iš dalies pakeičiami
pagal šio sprendimo priedą.
2 straipsnis

(12)

Todėl Sprendimas 2003/467/EB turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

Komisijos vardu
Androulla VASSILIOU

Komisijos narė
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PRIEDAS
Sprendimo 2003/467/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:
1) I priedas pakeičiamas taip:
„I PRIEDAS
1 SKYRIUS
Valstybės narės, kuriose oficialiai nenustatyta tuberkuliozės

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekija

DK

Danija

DE

Vokietija

FR

Prancūzija

LU

Liuksemburgas

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

PL

Lenkija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija

2 SKYRIUS
Valstybių narių regionai, kuriuose oficialiai nenustatyta tuberkuliozės
Italijoje:
— Abrucų regionas: Peskaros provincija,
— Emilijos Romanijos regionas,
— Friulio Venecijos Džulijos regionas,
— Lombardijos regionas: Bergamo, Komo, Leko, Sondrijaus provincijos,
— Markės regionas: Askoli Pičeno provincija,
— Pjemonto regionas: Novaros, Verbanijos, Verčelio provincijos,
— Sardinijos regionas: Oristano provincija,
— Toskanos regionas: Groseto, Livorno, Lukos, Prato, Pizos, Pistojos ir Sienos provincijos.
— Trentino Alto Adidžės regionas: Bolcano, Trento provincijos,
— Veneto regionas.“
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2) II priedo 2 skyrius pakeičiamas taip:
„2 SKYRIUS
Valstybių narių regionai, kuriuose oficialiai nenustatyta bruceliozės
Italijoje:
— Abrucų regionas: Peskaros provincija,
— Emilijos Romanijos regionas: Bolonijos, Feraros, Forlio Čezenos, Modenos, Parmos, Pjačencos, Ravenos, Emilijos
Redžo, Riminio provincijos,
— Friulio Venecijos Džulijos regionas,
— Lacijaus regionas: Riečio provincija,
— Ligūrijos regionas: Imperijos, Savonos provincijos,
— Lombardijos regionas: Bergamo, Brešos, Komo, Kremonos, Leko, Lodžio, Mantujos, Milano, Pavijos, Sondrijaus,
Varezės provincijos,
— Markės regionas,
— Pjemonto regionas,
— Apulijos regionas: Brindizio provincija,
— Sardinijos regionas: Kaljario, Nuoro, Oristano, Sasario provincijos,
— Toskanos regionas,
— Trentino Alto Adidžės regionas: Bolcano, Trento provincijos,
— Umbrijos regionas: Perudžos, Ternio provincijos,
— Veneto regionas.
Portugalijoje:
— Azorų salų autonominis regionas: Piko, Grasiozos, Flores, Korvo salos.
Jungtinėje Karalystėje:
— Didžioji Britanija: Anglija, Škotija, Velsas.“

3) III priedo 2 skyrius pakeičiamas taip:
„2 SKYRIUS
Valstybių narių regionai, kuriuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės
Italijoje:
— Abrucų regionas: Peskaros provincija,
— Emilijos Romanijos regionas: Bolonijos, Feraros, Forlio Čezenos, Modenos, Parmos, Pjačencos, Ravenos, Emilijos
Redžo, Riminio provincijos,
— Friulio Venecijos Džulijos regionas,
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— Lacijaus regionas: Frozinonės, Riečio provincijos,
— Ligūrijos regionas: Imperijos, Savonos provincijos,
— Lombardijos regionas: Bergamo, Brešos, Komo, Kremonos, Leko, Lodžio, Mantujos, Milano, Pavijos, Sondrijaus,
Varezės provincijos,
— Markės regionas: Ankonos, Askoli Pičeno, Mačeratos, Pezaro provincijos,
— Molizės regionas,
— Pjemonto regionas: Alesandrijos, Asčio, Bjelos, Kuneo, Novaros, Turino, Verbanijos, Verčelio provincijos,
— Sardinijos regionas,
— Toskanos regionas: Areco, Florencijos, Groseto, Livorno, Lukos, Masa Kararos, Pizos, Pistojos, Prato, Sienos
provincijos,
— Trentino Alto Adidžės regionas: Bolcano, Trento provincijos,
— Umbrijos regionas: Perudžos, Ternio provincijos,
— Aostos slėnio regionas: Aostos provincija,
— Veneto regionas.
Lenkijoje:
— Žemutinės Silezijos (dolnośląskie) vaivadija
Apskritys:

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.

— Liublino (lubelskie) vaivadija
Apskritys:

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.

— Kujavijos Pamario (kujawsko-pomorskie) vaivadija
Apskritys:

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

— Lodzės (łódzkie) vaivadija
Apskritys:

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.

— Mažosios Lenkijos (małopolskie) vaivadija
Apskritys:

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

L 104/55

L 104/56

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

— Mazovijos (mazowieckie) vaivadija
Apskritys:

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

— Opolės (opolskie) vaivadija
Apskritys:

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

— Pakarpatės (podkarpackie) vaivadija

Apskritys:

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.

— Palenkės (podlaskie) vaivadija

Apskritys:

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

— Pamario (pomorskie) vaivadija

Apskritys:

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

— Silezijos (śląskie) vaivadija

Apskritys:

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.

— Švento Kryžiaus (świętokrzyskie) vaivadija

Apskritys:

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

— Varmijos Mozūrų (warmińsko-mazurskie) vaivadija

Apskritys:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Didžiosios Lenkijos (wielkopolskie) vaivadija

Apskritys:

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