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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 29. mars 2010
um breytingu á III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis
að tiltekin stjórnsýslusvæði í Póllandi og Portúgal séu opinberlega laus við smitandi hvítblæði í
nautgripum (*)
(tilkynnt með númeri C(2010) 1912)
(2010/188/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

5)

Portúgal hefur lagt gögn fyrir framkvæmdastjórnina
þar sem sýnt er fram á að viðeigandi skilyrði, sem
kveðið er á um í tilskipun 64/432/EBE, að því er
varðar sjálfstjórnarhéraðið á Asoreyjum, séu uppfyllt svo
viðkomandi hérað í Portúgal getur talist opinberlega laust
við smitandi hvítblæði í nautgripum.

6)

Í kjölfar mats á gögnunum, sem Portúgal lagði fram, skal
viðurkenna sjálfstjórnarhéraðið á Asoreyjum sem svæði í
Portúgal sem er opinberlega laust við smitandi hvítblæði
í nautgripum.

7)

Því ber að breyta III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB
til samræmis við það.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 64/432/EBE frá 26. júní 1964
um vanda á sviði heilbrigðis dýra sem hefur áhrif á viðskipti
innan Bandalagsins með nautgripi og svín (1), einkum E-lið í
I. hluta viðauka D,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

4)

Í tilskipun 64/432/EBE er kveðið á um að lýsa megi
aðildarríki eða hluta aðildarríkis opinberlega laust við
smitandi hvítblæði í nautgripahjörðum, sbr. þó tiltekin
skilyrði sem eru sett fram í þeirri tilskipun.
Skrá yfir þau svæði aðildarríkjanna, sem lýst hefur verið
yfir að séu opinberlega laus við smitandi hvítblæði í
nautgripum, er sett fram í III. viðauka við ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2003/467/EB frá 23. júní
2003 um að staðfesta að tiltekin aðildarríki eða héruð
aðildarríkja séu opinberlega laus við berkla, öldusótt og
smitandi nautgripahvítblæði í nautgripahjörðum (2).
Pólland hefur lagt gögn fyrir framkvæmdastjórnina þar sem
sýnt er fram á að viðeigandi skilyrði, sem kveðið er á um í
tilskipun 64/432/EBE, að því er varðar 25 stjórnsýslusvæði
(powiaty) innan yfirstjórnsýslueininganna (hérað)
Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie og Mazowieckie, eru
uppfyllt að því leyti að lýsa má þessi svæði sem svæði í
Póllandi sem eru opinberlega laus við smitandi hvítblæði
í nautgripum.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB er breytt til
samræmis við viðaukann við þessa ákvörðun.
2. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 29. mars 2010.

Í kjölfar mats á gögnunum, sem Pólland lagði fram, skal
viðurkenna svæðin (powiaty), sem um er að ræða, sem
svæði í Póllandi sem eru opinberlega laus við smitandi
hvítblæði í nautgripum.
__________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 83, 30.3.2010, bls. 59. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2011 frá 1. júlí 2011 um
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011,
bls. 8.
(1) Stjtíð. EB 121, 29.7.1964, bls. 1977/64
(2) Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 74.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar
John DALLI
Framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI
1.

Í stað færslunnar fyrir Pólland í 2. kafla III. viðauka komi eftirfarandi:
„Í Póllandi:
±

+pUDèLè'ROQRĞOąVNLH

Powiaty:

–

Héraðið Lubelskie

Powiaty:

–

%LDáREU]HVNL*DUZROLĔVNL*UyMHFNL*RVW\QLĔVNL*URG]LVNL.R]LHQLFNL/HJLRQRZVNL
/LSVNLàRVLFNL0DNRZVNL0LĔVNL1RZRGZRUVNL2VWURZVNL2WZRFNL3LDVHF]\ĔVNL
3áRFN3áRFNL3áRĔVNL3UXV]NRZVNL3U]\VXVNL5DGRP5DGRPVNL6LHGOFH6LHGOHFNL
6LHUSHFNL6RFKDF]HZVNL6RNRáRZVNL6]\GáRZLHFNL:DUV]DZD:DUV]DZVNL=DFKRGQL
:ĊJURZVNL:RáRPLĔVNL:\V]NRZVNL=ZROHĔVNLĩ\UDUGRZVNL

Héraðið Opolskie

Powiaty:

–

%U]HVNL%RFKHĔVNL&KU]DQRZVNL'ąEURZVNL*RUOLFNL.UDNRZVNL.UDNyZ
/LPDQRZVNL0LHFKRZVNL0\ĞOHQLFNL1RZRVąGHFNL1RZRWDUVNL1RZ\6ąF]
2ĞZLĊFLPVNL2ONXVNL3URV]RZLFNL6XVNL7DUQRZVNL7DUQyZ7DWU]DĔVNL:DGRZLFNL
Welicki.

Héraðið Mazowieckie

Powiaty:

–

%HáFKDWRZVNL%U]H]LĔVNL.XWQRZVNLàDVNLàĊF]\FNLàRZLFNLàyG]NLàyGĨ
2SRF]\ĔVNL3DELDQLFNL3DMĊF]DĔVNL3LRWUNRZVNL3LRWUNyZ7U\EXQDOVNL3RGGĊELFNL
5DGRPV]F]DĔVNL5DZVNL6LHUDG]NL6NLHUQLHZLFNL6NLHUQLHZLFH7RPDV]RZVNL
:LHOXĔVNL:LHUXV]RZVNL=GXĔVNRZROVNL=JLHUVNL

+pUDèLè0DáRSROVNLH

Powiaty:

–

$OHNVDQGURZVNL%URGQLFNL&KHáPLĔVNL*ROXEVNR'REU]\ĔVNL*UXG]LąG]NL
/LSQRZVNL*UXG]LąG]5DG]LHMRZVNL5\SLĔVNL7RUXĔVNL7RUXĔ:ąEU]HVNL
:áRFáDZHN:áRFáDZVNL

+pUDèLèàyG]NLH

Powiaty:

±

%LDOVNL%LDáD3RGODVND%LáJRUDMVNL&KHáPVNL&KHáP+UXELHV]RZVNL-DQRZVNL
.UDVQRVWDZVNL.UDĞQLFNL/XEDUWRZVNL/XEHOVNL/XEOLQ/ĊF]\ĔVNL/XNRZVNL
2SROVNL3DUF]HZVNL3XáDZVNL5DG]\ĔVNL5\FNLĝZLGQLFNL7RPDV]RZVNL
:áRGDZVNL=DPRMVNL=DPRĞü

Héraðið Kujawsko-Pomorskie,

Powiaty:

±

%ROHVáDZLHFNL']LHUĪRQLRZVNL*áRJRZVNL*yURZVNL-DZRUVNL-HOHQLRJyUVNL-HOHQLD
*yUD.DPLHQQRJyUVNL.áRG]NL/HJQLFNL/HJQLFD/XEDĔVNL/XELĔVNL/ZyZHFNL
0LOLFNL2OHĞQLFNL2áDZVNL3RONRZLFNL6WU]HOLĔVNLĝUHG]NLĝZLGQLFNL7U]HEQLFNL
:DáEU]\VNL:DáEU]\FK:RáRZVNL:URFáDZVNL:URFáDZ=ąENRZLFNL=JRU]HOHFNL
=áRWRU\MVNL

%U]HVNL*áXEF]\FNL.ĊG]LHU]\ĔVNR.R]LHOVNL.OXF]ERUVNL.UDSNRZLFNL
1DP\VáRZVNL1\VNL2OHVNL2SROVNL2SROH3UXGQLFNL6WU]HOHFNL

Héraðið Podkarpackie

Powiaty:

%LHV]F]DG]NL%U]R]RZVNL'ĊELFNL-DURVáDZVNL-DVLHOVNL.ROEXV]RZVNL.URĞQLHĔVNL
.URVQR/HVNL/HĪDMVNL/XEDF]RZVNLàDĔFXFNL0LHOHFNL1LĪDĔVNL3U]HP\VNL
3U]HP\ĞO3U]HZRUVNL5RSF]\FNR6ĊG]LV]RZVNL5]HV]RZVNL5]HV]yZ6DQRFNL
6WDORZRZROVNL6WU]\ĪRZVNL7DUQREU]HJ7DUQREU]HVNL
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–

Héraðið Podlaskie

Powiaty:

–

Héraðið Pomorskie

Powiaty:
±

(áFNL*LĪ\FNL*RáGDSVNL2OHFNL

Héraðið Wielkopolskie

Powiaty:

2.

%XVNL-ĊGU]HMRZVNL.D]LPLHUVNL.LHOHFNL.LHOFH.RQHFNL2SDWRZVNL2VWURZLHFNL
3LĔF]RZVNL6DQGRPLHUVNL6NDUĪ\VNL6WDUDFKRZLFNL6WDV]RZVNL:áRV]F]RZVNL

+pUDèLè:DUPLĔVNR0D]XUVNLH

Powiaty:
–

%ĊG]LĔVNL%LHOVNL%LHOVNR%LDáD%LHUXĔVNR/ĊG]LĔVNL%\WRP&KRU]yZ&LHV]\ĔVNL
&]ĊVWRFKRZVNL&]ĊVWRFKRZD'ąEURZD*yUQLF]D*OLZLFNL*OLZLFH-DVWU]ĊELH=GUyM
-DZRU]QR.DWRZLFH.áREXFNL/XEOLQLHFNL0LNRáRZVNL0\VáRZLFH0\V]NRZVNL
3LHNDU\ĝOąVNLH3V]F]\ĔVNL5DFLERUVNL5XGDĝOąVND5\EQLFNL5\EQLN6LHPLDQRZLFH
ĝOąVNLH6RVQRZLHFĝZLĊWRFKáRZLFH7DUQRJyUVNL7\FK\:RG]LVáDZVNL=DEU]H
=DZLHUFLDĔVNLĩRU\ĩ\ZLHFNL

+pUDèLèĝZLĊWRNU]\VNLH

Powiaty:

±

*GDĔVN*GDĔVNL*G\QLD/ĊERUVNL6RSRW:HMKHURZVNL

+pUDèLèĝOąVNLH

Powiaty:

±

$XJXVWRZVNL%LDáRVWRFNL%LDá\VWRN%LHOVNL*UDMHZVNL+DMQRZVNL0RQLHFNL
6HMQHĔVNL6LHPLDW\FNL6RNyOVNL6XZDOVNL6XZDáNL:\VRNRPD]RZLHFNL
=DPEURZVNL

-DURFLĔVNL.DOLVNL.DOLV].ĊSLĔVNL.ROVNL.RQLĔVNL.RQLQ.URWRV]\ĔVNL
2VWU]HV]RZVNL6áXSHFNL7XUHFNL:U]HVLĔVNL³

í 2. kafla III. viðauka bætist við eftirfarandi færsla:
„Í Portúgal:
Sjálfsstjórnarhéraðið á Asoreyjum“.
__________
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