
DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 kwietnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów we Włoszech za
oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Słowacji za

oficjalnie wolną od enzootycznej białaczki bydła

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1551)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/290/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca
1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa-
jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą
chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część I pkt 4
i załącznik D część I ppkt E,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwa członkow-
skie bądź ich części lub regiony mogą być uznane za
oficjalnie wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej
białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła pod warun-
kiem, że spełniają one niektóre warunki ustanowione
w tej dyrektywie.

(2) Wykazy regionów państw członkowskich uznanych za
wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła
i enzootycznej białaczki bydła są wyszczególnione
w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca
2003 r. przyznającej status bydła urzędowo uznanego
za wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki
bydła w odniesieniu do stad bydła w niektórych
państwach członkowskich i regionach państw członkow-
skich (2).

(3) W odniesieniu do regionu Friuli-Wenecja Julijska Włochy
przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na zgod-
ność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi
w dyrektywie 64/432/EWG w celu uznania tego regionu
za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła
w odniesieniu do stad bydła.

(4) W odniesieniu do regionu Molise Włochy przedło-
żyły również Komisji dokumentację wskazującą na zgod-
ność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi
w dyrektywie 64/432/EWG w celu uznania tego regionu
za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła
w odniesieniu do stad bydła.

(5) W odniesieniu do swojego terytorium Słowacja przedło-
żyła Komisji również dokumentację wskazującą na zgod-
ność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi
w dyrektywie 64/432/EWG, aby całe terytorium Słowacji
mogło być uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej
białaczki bydła.

(6) Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez
Włochy, regiony Friuli-Wenecja Julijska i Molise powinny
zostać uznane za oficjalnie wolne odpowiednio od gruź-
licy bydła i enzootycznej białaczki bydła.

(7) Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez
Słowację, całe terytorium tego państwa członkowskiego
powinno zostać uznane za oficjalnie wolne od enzoo-
tycznej białaczki bydła.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2003/467/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załącznikach I i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się
zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmie-
niona rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005,
str. 1).

(2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 74. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2006/169/WE (Dz.U. L 57 z 28.2.2006, str. 35).



ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku I, rozdział 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ROZDZIAŁ 2

Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od gruźlicy

We Włoszech:

— region Abruzja: prowincja Pescara

— region Friuli-Wenecja Julijska

— region Lombardia: prowincje Bergamo, Como, Lecco, Sondrio

— region Marche: prowincja Ascoli Piceno

— region Toskania: prowincje Grossetto, Prato

— region Trydent-Górna Adyga: prowincje Bolzano, Trento”.

2. W załączniku III, rozdział 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„ROZDZIAŁ 1

Państwa członkowskie oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła

Kod ISO Państwo członkowskie

BE Belgia

CZ Republika Czeska

DK Dania

DE Niemcy

ES Hiszpania

FR Francja

IE Irlandia

CY Cypr

LU Luksemburg

NL Niderlandy

AT Austria

SI Słowenia

SK Słowacja

FI Finlandia

SE Szwecja

UK Zjednoczone Królestwo”.
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3. W załączniku III, rozdział 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ROZDZIAŁ 2

Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła

We Włoszech:

— region Abruzja: prowincja Pescara

— region Emilia-Romagna: prowincje Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia, Rimini

— region Friuli-Wenecja Julijska

— region Lazio: prowincje Frosinone, Rieti

— region Liguria: prowincja Imperia

— region Lombardia: prowincje Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese

— region Marche: prowincje Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro

— region Molise

— region Piemont: prowincje Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli

— region Toskania: prowincje Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

— region Trydent-Górna Adyga: prowincje Bolzano, Trento

— region Umbria: prowincje Perugia, Terni

— Regione Val D'Aosta: prowincja Aosta”.
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