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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 23. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne
regióny Talianska sú úradne bez výskytu bovinnej tuberkulózy, bovinnej brucelózy a enzootickej
bovinnej leukózy, že určité správne regióny Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej bovinnej
leukózy a Poľsko a Slovinsko sú úradne bez výskytu bovinnej tuberkulózy
[oznámené pod číslom K(2009) 2972]
(Text s významom pre EHP)

(2009/342/ES)
prílohy II k rozhodnutiu 2003/467/ES, aby bolo možné
celé územie týchto regiónov považovať za regióny
Talianska úradne bez výskytu bovinnej tuberkulózy.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964
o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod
s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1),
a najmä na jej prílohu A kapitolu I ods. 4, prílohu A kapitolu II
ods.7 a prílohu D kapitolu I časť E,

keďže:

(1)

(2)

(3)

(4)

Smernicou 64/432/EHS sa ustanovuje, že je možné
členský štát alebo časť územia členského štátu úradne
vyhlásiť za oblasti bez výskytu bovinnej tuberkulózy,
bovinnej brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy
u stád hovädzieho dobytka, ak sú dodržané určité
podmienky vymedzené v tejto smernici.

Zoznamy regiónov členských štátov, ktoré sú vyhlásené
za oblasti bez výskytu bovinnej tuberkulózy, bovinnej
brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy, sú uvedené
v rozhodnutí Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003
ustanovujúcom úradný status stád hovädzieho dobytka
bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej
bovinnej leukózy v niektorých členských štátoch
a regiónoch členských štátov (2).

Taliansko predložilo Komisii dokumentáciu preukazujúcu
súlad s príslušnými podmienkami ustanovenými
v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o provinciu Oristano
v regióne Sardínia, aby bolo možné uvedenú provinciu
považovať za región Talianska úradne bez výskytu
bovinnej tuberkulózy.

Taliansko predložilo Komisii dokumentáciu preukazujúcu
súlad s príslušnými podmienkami ustanovenými
v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o všetky provincie
regiónu Marche a provinciu Cuneo, poslednú provinciu
regiónu Piemont, ktorá nebola zaradená do kapitoly 2

(1) Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 74.

(5)

Taliansko rovnako predložilo Komisii dokumentáciu
preukazujúcu súlad s príslušnými podmienkami ustano
venými v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o všetky
provincie regiónu Sardínia, aby bolo možné uvedený
región považovať za región Talianska úradne bez výskytu
enzootickej bovinnej leukózy.

(6)

Po vyhodnotení dokumentácie predloženej Talianskom
by sa uvedená provincia a dotknuté regióny mali uznať
za regióny Talianska úradne bez výskytu bovinnej tuber
kulózy, bovinnej brucelózy a za regióny Talianska úradne
bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy.

(7)

Poľsko predložilo Komisii dokumentáciu preukazujúcu
súlad s príslušnými podmienkami ustanovenými
v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o celé územie, aby
bolo možné daný členský štát považovať za členský štát
úradne bez výskytu bovinnej tuberkulózy.

(8)

Poľsko rovnako predložilo Komisii dokumentáciu
preukazujúcu súlad s príslušnými podmienkami ustano
venými v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o 11 správ
nych regiónov (powiaty) v rámci vyšších správnych
celkov (vojvodstiev) Podleského a Pomoranského, aby
bolo možné uvedené regióny považovať za regióny
Poľska úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy.

(9)

Po vyhodnotení dokumentácie predloženej Poľskom by
sa celé územie Poľska malo uznať za členský štát úradne
bez výskytu bovinnej tuberkulózy a uvedené poľské
regióny (powiaty) za regióny členského štátu úradne
bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy.

(10)

Slovinsko predložilo Komisii dokumentáciu preukazujúcu
súlad s príslušnými podmienkami ustanovenými
v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o celé územie, aby
bolo možné daný členský štát považovať za členský štát
úradne bez výskytu bovinnej tuberkulózy.
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Po vyhodnotení dokumentácie predloženej Slovinskom
by sa celé územie Slovinska malo uznať za členský štát
úradne bez výskytu bovinnej tuberkulózy.

24.4.2009

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa menia
a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2

(12)

Rozhodnutie 2003/467/ES by sa preto malo zodpoveda
júcim spôsobom zmeniť a doplniť.

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 23. apríla 2009

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat,

Za Komisiu
Androulla VASSILIOU

členka Komisie
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PRÍLOHA
Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa menia a dopĺňajú takto:
1. Príloha I sa nahrádza týmto:
„PRÍLOHA I
KAPITOLA 1
Členské štáty úradne bez výskytu tuberkulózy

Kód ISO

Členský štát

BE

Belgicko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Nemecko

FR

Francúzsko

LU

Luxembursko

NL

Holandsko

AT

Rakúsko

PL

Poľsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Fínsko

SE

Švédsko

KAPITOLA 2
Regióny členských štátov úradne bez výskytu tuberkulózy
V Taliansku:
— región Abruzzo: provincia Pescara,
— región Emilia-Romagna,
— región Friuli-Venezia Giulia,
— región Lombardia: provincie Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,
— región Marche: provincia Ascoli Piceno,
— región Piemonte: provincie Novara, Verbania, Vercelli,
— región Sardegna: provincia Oristano,
— región Toscana: provincie Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,
— región Trentino-Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,
— región Veneto.“
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2. Kapitola 2 prílohy II sa nahrádza týmto:
„KAPITOLA 2
Regióny členských štátov úradne bez výskytu brucelózy
V Taliansku:
— región Abruzzo: provincia Pescara,
— región Emilia-Romagna: provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini,
— región Friuli-Venezia Giulia,
— región Lazio: provincia Rieti
— región Ligúria: provincie Imperia, Savona,
— región Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese,
— región Marche
— región Piemonte
— región Puglia: provincia Brindisi,
— región Sardegna: provincie Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,
— región Toscana,
— región Trentino-Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,
— región Umbria: provincie Perugia, Terni,
— región Veneto.
V Portugalsku:
— autonómna oblasť Azory: ostrovy Pico, Graciosa, Flores, Corvo.
V Spojenom kráľovstve:
— Veľká Británia: Anglicko, Škótsko, Wales.“

3. Kapitola 2 prílohy III sa nahrádza týmto:
„KAPITOLA 2
Regióny členských štátov úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy
V Taliansku:
— región Abruzzo: provincia Pescara,
— región Emilia-Romagna: provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini,
— región Friuli-Venezia Giulia,
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— región Lazio: provincie Frosinone, Rieti,
— región Liguria: provincie Imperia, Savona,
— región Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese,
— región Marche: provincie Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,
— región Molise,
— región Piemonte: provincie Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,
— región Sardegna,
— región Toscana: provincie Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,
— región Trentino-Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,
— región Umbria: provincie Perugia, Terni,
— región Val d’Aosta: provincia Aosta,
— región Veneto.
V Poľsku:
— Vojvodstvo 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.

— Vojvodstvo 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.

— Vojvodstvo kujawsko-pomorskie
Powiaty:

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

— Vojvodstvo 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.

— Vojvodstvo 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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— Vojvodstvo mazowieckie
Powiaty:

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

— Vojvodstvo opolskie
Powiaty:

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

— Vojvodstvo 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.

— Vojvodstvo podlaskie

Powiaty:

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

— Vojvodstvo pomorskie

Powiaty:

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

— Vojvodstvo 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.

— Vojvodstvo świętokrzyskie

Powiaty:

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

— Vojvodstvo warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Vojvodstvo wielkopolskie

Powiaty:

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