
DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 marca 2005 r.

zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów, gdzie plany zwalczania klasycznego
pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu

pomorowi świń mają zostać wprowadzone w Słowacji

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 601)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/226/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23
października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwal-
czania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16
ust. 1 i art. 20 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja przyjęła decyzję 2005/59/WE z dnia 26 stycznia
2005 r. zatwierdzającą plany zwalczania klasycznego
pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych
tych świń w Słowacji (2) jako jeden ze środków zwal-
czania klasycznego pomoru świń.

(2) Władze słowackie poinformowały Komisję o sytuacji doty-
czącej rozwoju choroby u dzikich świń w ostatnim czasie.
Informacje wskazują na to, iż klasyczny pomór dzikich świń
skutecznie zwalczono na obszarach ośrodków administracji
ds. weterynaryjnych i żywieniowych okręgów Levice, Nitra,
Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom i Púchov oraz że
zatwierdzone plany zwalczania nie muszą już być stoso-
wane w powyższych regionach. W świetle tych informacji
epidemiologicznych plan szczepień powinien zostać
rozszerzony poprzez wprowadzenie szczepień dzikich

świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w okręgach
Ilava, Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/59/WE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2005/59/WE zastępuje się tekstem Załącz-
nika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2005 r.

W imieniu Rady
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem
Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 46.



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

1. Regiony, w których realizowany ma być plan zwalczania klasycznego pomoru świń

Obszary ośrodków administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA): Trnava (w tym okręgi Piešťany,
Hlohovec i Trnava), Trenčín (w tym okręgi Trenčín i Bánovce nad Bebravou), Prievidza (w tym okręgi Prievidza
i Partizánske), Púchov (w tym jedynie okrąg Ilava), Žiar nad Hronom (w tym okręgi Žiar nad Hronom, Žarnovica
i Banská Štiavnica), Zvolen (w tym okręgi Zvolen, Krupina i Detva), Banská Bystrica (w tym okręgi Banská Bystrica
i Brezno), Lučenec (w tym okręg Lučenec i Poltár) oraz Veľký Krtíš.

2. Regiony, w których realizowany ma być plan szczepień interwencyjnych

Okręgi: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár,
Ilava, Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica.”
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