
II 

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) 

DECYZJE 

KOMISJA 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 5 sierpnia 2009 r. 

zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych państw członkowskich 
i ich regionów za oficjalnie wolne od brucelozy bydła 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6086) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/600/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 chlew
ną ( 1 ), w szczególności jej załącznik A część II pkt 7, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwo członkow
skie lub jego część mogą zostać uznane za oficjalnie 
wolne od brucelozy bydła w odniesieniu do stad bydła 
pod warunkiem wypełnienia niektórych warunków okre 
ślonych w tej dyrektywie. 

(2) Wykazy państw członkowskich i ich regionów uznanych 
za wolne od brucelozy bydła zostały określone w decyzji 
Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. usta
nawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, 
brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad 
w niektórych państwach członkowskich i regionach 
państw członkowskich ( 2 ). 

(3) Irlandia i Polska przedłożyły Komisji dokumentację wska
zującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewi
dzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do 
ich całego terytorium w celu uznania tych państw człon
kowskich za państwa członkowskie oficjalnie wolne od 
brucelozy bydła. 

(4) Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez 
Irlandię i Polskę całe terytorium tych państw członkow
skich powinno zostać uznane za oficjalnie wolne od 
brucelozy bydła. 

(5) Portugalia przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą 
na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzia
nymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do 
wysp Faial i Santa Maria w Regionie Autonomicznym 
Azorów w celu uznania tych wysp za regiony Portugalii 
oficjalnie wolne od brucelozy bydła. 

(6) Hiszpania przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą 
na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzia
nymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do 
prowincji Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas w celu 
uznania tych prowincji za regiony Hiszpanii oficjalnie 
wolne od brucelozy bydła. 

(7) Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez 
Portugalię i Hiszpanię wyspy i prowincje, o których 
mowa, powinny zostać uznane za oficjalnie wolne od 
brucelozy 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,
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( 1 ) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. 
( 2 ) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik II do decyzji 2003/467/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Załącznik II do decyzji 2003/467/WE otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK II 

ROZDZIAŁ 1 

Państwa członkowskie oficjalnie wolne od brucelozy 

Kod ISO Państwo członkowskie 

BE Belgia 

CZ Republika Czeska 

DK Dania 

DE Niemcy 

IE Irlandia 

FR Francja 

LU Luksemburg 

NL Niderlandy 

AT Austria 

PL Polska 

SI Słowenia 

SK Słowacja 

FI Finlandia 

SE Szwecja 

ROZDZIAŁ 2 

Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od brucelozy 

We Włoszech: 

— region Abruzzo: prowincja Pescara, 

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

— region Friuli-Venezia Giulia, 

— region Lazio: prowincja Rieti, 

— region Liguria: prowincje Imperia, Savona, 

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

— region Marche, 

— region Piemonte, 

— region Puglia: prowincja Brindisi, 

— region Sardegna: prowincje Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, 

— region Toscana, 

— region Trentino-Alto Adige: prowincje Bolzano, Trento, 

— region Umbria: prowincje Perugia, Terni, 

— region Veneto.
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W Portugalii: 

— Region Autonomiczny Azorów: wyspy Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria. 

W Hiszpanii: 

— prowincja Santa Cruz de Tenerife, 

— prowincja Las Palmas. 

W Zjednoczonym Królestwie: 

— Wielka Brytania: Anglia, Szkocja, Walia.”.
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