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ΘΕΜΑ: Καθεστώς κρατών µελών της ΕΕ σε ότι αφορά στη βρουκέλλωση (B. melitensis)
ΣΧΕΤ: 1. Η µε αριθµ. πρωτ. 3235/114245/14-10-2016 εγκύκλιός µας
2. Η µε αριθµ. πρωτ. 541/17804/16-02-2017 εγκύκλιός µας
3. Η µε αριθµ. πρωτ. 3520/112079/24-10-2017 εγκύκλιός µας
4. Η µε αριθµ. πρωτ. 296/13210/24-01-2018 εγκύκλιός µας
5. Η µε αριθµ. πρωτ. 183/13615/23-01-2019 εγκύκλιός µας
6. Η µε αριθµ. πρωτ. 3349/322777/12-12-2019 εγκύκλιός µας
7. Η µε αριθµ. πρωτ. 3057/358370/ 22-12-2020 εγκύκλιός µας
Σας αποστέλλεται συνηµµένα για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση 2021/385 της
Επιτροπής της Ε.Ε, για την τροποποίηση του παραρτήµατος II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ όσον αφορά το
καθεστώς επίσηµης απαλλαγής από τη βρουκέλλωση (B. melitensis), των παραρτηµάτων I και II της
απόφασης 2003/467/ΕΚ όσον αφορά το καθεστώς επίσηµης απαλλαγής από τη φυµατίωση και τη
βρουκέλλωση, καθώς και των παραρτηµάτων I και ΙΙ της απόφασης 2008/185/ΕΚ όσον αφορά το
καθεστώς απαλλαγής από τη νόσο Aujeszky (ψευδολύσσα) και την έγκριση προγραµµάτων εκρίζωσης
της νόσου σε ορισµένες περιφέρειες.
Συγκεκριµένα, το παράρτηµα II της απόφασης αριθ. 93/52/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το
παράρτηµα I της παρούσας απόφασης.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρυσούλα ∆ηλέ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Για Ενέργεια
1. Περιφέρειες της Χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.
∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.
Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών –Έδρες τους
3. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
4. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
5. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
Β. Για κοινοποίηση
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών.
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα.
2. Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια:
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα.
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς.
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη.
ΣΥ.Κ.Ε. - Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
3.
1.

Γ. Εσωτερική διανοµή
1.∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων
2.∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας
3.∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων & Κτηνιατρικών Φαρµάκων
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/385 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2021
για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ όσον αφορά το καθεστώς επίσημης
απαλλαγής από τη βρουκέλλωση (B. melitensis), των παραρτημάτων I και II της απόφασης 2003/467/ΕΚ
όσον αφορά το καθεστώς επίσημης απαλλαγής από τη φυματίωση και τη βρουκέλλωση, καθώς και των
παραρτημάτων I και ΙΙ της απόφασης 2008/185/ΕΚ όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγής από τη νόσο
Aujeszky (ψευδολύσσα) και την έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης της νόσου σε ορισμένες περιφέρειες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1064]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον
τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 10
παράγραφος 2, το παράρτημα A κεφάλαιο I σημείο 4 και το παράρτημα Α κεφάλαιο II σημείο 7 της οδηγίας αυτής,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού
ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (2), και ιδίως το παράρτημα A κεφάλαιο 1 τμήμα II,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 91/68/ΕΟΚ καθορίζει το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το εμπόριο αιγοπροβάτων στην Ένωση.
Καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειές τους μπορούν να αναγνωριστούν ως επίσημα
απαλλαγμένες από βρουκέλλωση (B. melitensis) όσον αφορά τις αγέλες αιγοπροβάτων.

(2)

Η απόφαση 93/52/ΕΟΚ της Επιτροπής (3) ορίζει ότι οι περιφέρειες των κρατών μελών που αναφέρονται στο παράρτημα II
αναγνωρίζονται ως επίσημα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση (B. melitensis) όσον αφορά τις αγέλες αιγοπροβάτων
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία 91/68/ΕΟΚ.

(3)

Η Γαλλία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση του νομού Pyrénées-Atlantiques της
περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine με τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 91/68/ΕΟΚ, ώστε να αναγνωριστεί ως
επίσημα απαλλαγμένος από τη βρουκέλλωση (B. melitensis) όσον αφορά τις αγέλες αιγοπροβάτων.

(1) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977.
(2) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19.
(3) Απόφαση 93/52/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1992, που διαπιστώνει την τήρηση εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών ή περιοχών
των όρων σχετικά με τη βρουκέλλωση (B. melitensis) και που τους αναγνωρίζει το καθεστώς κράτους μέλους ή περιοχής επίσημα απαλλαγμένης
από την ασθένεια αυτή (ΕΕ L 13 της 21.1.1993, σ. 14).
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(4)

Η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση της περιφέρειας Abruzzo, των
επαρχιών Catanzaro και Cosenza στην περιφέρεια Calabria, της επαρχίας Benevento στην περιφέρεια Campania, και των
επαρχιών Bari, Barletta-Andria-Trani και Taranto στην περιφέρεια της Apulia με τους όρους που προβλέπονται στην
οδηγία 91/68/ΕΟΚ ώστε να αναγνωριστούν ως επίσημα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση (B. melitensis) όσον αφορά τις
αγέλες αιγοπροβάτων.

(5)

Η Ισπανία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση των επαρχιών Almeria, Granada,
Jaén και Málaga στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας με τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 91/68/ΕΟΚ,
ώστε να αναγνωριστούν ως επίσημα απαλλαγμένες από τη βρουκέλλωση (B. melitensis) όσον αφορά τις αγέλες
αιγοπροβάτων.

(6)

Μετά την αξιολόγηση των εν λόγω δικαιολογητικών εγγράφων, ο νομός Pyrénées-Atlantiques της περιφέρειας NouvelleAquitaine στη Γαλλία, η περιφέρεια Abruzzo, οι επαρχίες Catanzaro και Cosenza στην περιφέρεια Calabria, η επαρχία
Benevento στην περιφέρεια Campania και οι επαρχίες Bari, Barletta-Andria-Trani και Taranto στην περιφέρεια της
Apulia στην Ιταλία, και οι επαρχίες Almeria, Granada, Jaén και Málaga στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας στην
Ισπανία θα πρέπει να αναγνωριστούν ως επίσημα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση (B. melitensis) όσον αφορά τις αγέλες
αιγοπροβάτων.

(7)

Συνεπώς, το παράρτημα II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ εφαρμόζεται στο ενδοενωσιακό εμπόριο βοοειδών και χοιροειδών. Καθορίζει τους όρους υπό τους
οποίους τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειές τους μπορούν να αναγνωριστούν ως επίσημα απαλλαγμένα από τη φυματίωση και
τη βρουκέλλωση όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών.

(9)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης 2003/467/ΕΚ της Επιτροπής (4) προβλέπεται ότι οι περιφέρειες κρατών μελών
που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος I κηρύσσονται επισήμως ως απαλλαγμένες από τη φυματίωση
όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών.

(10)

Η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση της περιφέρειας Molise, της επαρχίας
Matera στην περιφέρεια Basilicata και της επαρχίας Νότιας Σαρδηνίας στην περιφέρεια Sardegna με τους όρους που
προβλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ, ώστε να αναγνωριστούν ως επίσημα απαλλαγμένες από τη φυματίωση όσον
αφορά τις αγέλες βοοειδών.

(11)

Μετά την αξιολόγηση των εν λόγω δικαιολογητικών εγγράφων, η περιφέρεια Molise, η επαρχία Matera στην περιφέρεια
Basilicata και η επαρχία Νότιας Σαρδηνίας στην περιφέρεια Sardegna θα πρέπει να αναγνωριστούν ως επίσημα
απαλλαγμένες από τη φυματίωση όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών.

(12)

Συνεπώς, το παράρτημα I της απόφασης 2003/467/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης 2003/467/ΕΚ προβλέπεται ότι οι περιφέρειες των κρατών μελών που
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος II κηρύσσονται επισήμως ως απαλλαγμένες από τη βρουκέλλωση
όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών.

(14)

Η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση των επαρχιών Bari, Barletta-AndriaTrani και Lecce στην περιφέρεια Apulia και των επαρχιών Avellino, Benevento και Napoli στην περιφέρεια Campania με
τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ, ώστε να αναγνωριστούν ως επίσημα απαλλαγμένες από τη
βρουκέλλωση όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών.

(15)

Η Ισπανία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση των επαρχιών Cádiz, Córdoba,
Huelva, Málaga και Sevilla στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας και των επαρχιών Ávila, Palencia και Segovia στην
αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης και Λεόν με τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ, ώστε να
αναγνωριστούν ως περιφέρειες επισήμως απαλλαγμένες από βρουκέλλωση όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών.

(4) Απόφαση 2003/467/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση καθεστώτος επίσημης απαλλαγής από τη φυματίωση, τη
βρουκέλωση και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες κρατών μελών όσον αφορά τις αγέλες
βοοειδών (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 74).
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(16)

Μετά την αξιολόγηση των εν λόγω δικαιολογητικών εγγράφων, οι επαρχίες Bari, Barletta-Andria-Trani και Lecce στην
περιφέρεια Apulia και οι επαρχίες Avellino, Benevento και Napoli στην περιφέρεια Campania στην Ιταλία, και οι
επαρχίες Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga και Sevilla στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας και οι επαρχίες Ávila,
Palencia και Segovia στην αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης και Λεόν στην Ισπανία θα πρέπει να αναγνωριστούν ως
επίσημα απαλλαγμένες από τη βρουκέλλωση όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών.

(17)

Συνεπώς, το παράρτημα II της απόφασης 2003/467/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(18)

Η απόφαση 2008/185/ΕΚ της Επιτροπής (5) ορίζει συμπληρωματικές εγγυήσεις για τις μετακινήσεις χοίρων μεταξύ των
κρατών μελών. Οι εν λόγω εγγυήσεις συνδέονται με την κατάταξη των κρατών μελών ή των περιφερειών τους ανάλογα με
το καθεστώς τους όσον αφορά τη νόσο του Aujeszky. Στο παράρτημα I της εν λόγω απόφασης παρατίθενται τα κράτη
μέλη ή οι περιφέρειές τους που έχουν απαλλαγεί από τη νόσο του Aujeszky.

(19)

Η Εσθονία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση ολόκληρης της επικράτειάς της με
τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση 2008/185/ΕΚ, ώστε να αναγνωριστεί ως απαλλαγμένη από τη νόσο του
Aujeszky.

(20)

Μετά την αξιολόγηση των εν λόγω δικαιολογητικών εγγράφων, η Εσθονία θα πρέπει να αναγνωριστεί ως απαλλαγμένη από
τη νόσο του Aujeszky.

(21)

Συνεπώς, το παράρτημα I της απόφασης 2008/185/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(22)

Στο παράρτημα II της απόφασης 2008/185/ΕΚ παρατίθενται τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειές τους όπου εφαρμόζονται
εγκεκριμένα εθνικά προγράμματα ελέγχου για την εκρίζωση της νόσου του Aujeszky.

(23)

Η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή δικαιολογητικά έγγραφα για την έγκριση των εθνικών της προγραμμάτων ελέγχου για την
εκρίζωση της νόσου του Aujeszky για 13 περιφέρειες και για τη δέουσα συμπερίληψη των εν λόγω περιφερειών στο
παράρτημα II της απόφασης 2008/185/ΕΚ.

(24)

Η Πορτογαλία υπέβαλε στην Επιτροπή δικαιολογητικά έγγραφα για την έγκριση των εθνικών της προγραμμάτων ελέγχου
για την εκρίζωση της νόσου του Aujeszky για ολόκληρη την επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους και για τη δέουσα
συμπερίληψη του εν λόγω κράτους μέλους στο παράρτημα II της απόφασης 2008/185/ΕΚ.

(25)

Μετά την αξιολόγηση των εν λόγω δικαιολογητικών εγγράφων, τα εθνικά προγράμματα ελέγχου για την εκρίζωση της
νόσου του Aujeszky θα πρέπει να εγκριθούν για 13 περιφέρειες της Ιταλίας και για την Πορτογαλία.

(26)

Συνεπώς, το παράρτημα II της απόφασης 2008/185/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(27)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα II της απόφασης αριθ. 93/52/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Η απόφαση 2003/467/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
α) Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας απόφασης.
β) Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας απόφασης.
(5) Απόφαση 2008/185/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2008, για παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων κατά το ενδοκοινοτικό
εμπόριο χοίρων όσον αφορά τη νόσο Aujeszky (ψευδολύσσα) και για τα κριτήρια σχετικά με την παροχή στοιχείων γι’ αυτή τη νόσο (ΕΕ L 59
της 4.3.2008, σ. 19).
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Άρθρο 3
Η απόφαση 2008/185/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
α) Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας απόφασης.
β) Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή
Stella KYRIAKIDES
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Η καταχώριση για τη Γαλλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στη Γαλλία:
Νομοί:
Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude,
Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, HauteCorse, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne,
Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, LoireAtlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-etMoselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie,
Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne,
Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.»
2) Η καταχώριση για την Ιταλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στην Ιταλία:
— Περιφέρεια Abruzzo,
— Επαρχία Bolzano,
— Περιφέρεια Calabria: επαρχίες Catanzaro και Cosenza,
— Περιφέρεια Campania: επαρχία Benevento,
— Περιφέρεια Emilia-Romagna,
— Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia,
— Περιφέρεια Lazio,
— Περιφέρεια Liguria,
— Περιφέρεια Lombardia,
— Περιφέρεια Marche,
— Περιφέρεια Molise,
— Περιφέρεια Piemonte,
— Περιφέρεια Puglia: επαρχίες Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi και Taranto,
— Περιφέρεια Sardegna,
— Περιφέρεια Toscana,
— Επαρχία Trento,
— Περιφέρεια Umbria,
— Περιφέρεια Valle d’Aosta,
— Περιφέρεια Veneto.»
3) Η καταχώριση για την Ισπανία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στην Ισπανία:
— Αυτόνομη κοινότητα της Αραγονίας,
— Αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας: επαρχίες Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga και Sevilla,
— Αυτόνομη κοινότητα των Αστουριών,
— Αυτόνομη κοινότητα των Βαλεαρίδων Νήσων,
— Αυτόνομη κοινότητα των Καναρίων Νήσων,
— Αυτόνομη κοινότητα της Κανταβρίας,
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— Αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης - Λα Μάντσα,
— Αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης και Λεόν,
— Αυτόνομη κοινότητα της Καταλωνίας,
— Αυτόνομη κοινότητα της Εστρεμαδούρα,
— Αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας,
— Αυτόνομη κοινότητα της Λα Ριόχα,
— Αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης,
— Αυτόνομη κοινότητα της Μούρθια,
— Αυτόνομη κοινότητα της Ναβάρας,
— Αυτόνομη κοινότητα της Χώρας των Βάσκων,
— Αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθιας.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος I της απόφασης 2003/467/ΕΚ, η καταχώριση για την Ιταλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«Στην Ιταλία:
— Περιφέρεια Abruzzo: επαρχία Pescara
— Περιφέρεια Basilicata: επαρχία Matera,
— Επαρχία Bolzano,
— Περιφέρεια Emilia-Romagna,
— Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia,
— Περιφέρεια Lazio: επαρχίες Frosinone, Rieti, Viterbo,
— Περιφέρεια Liguria,
— Περιφέρεια Lombardia,
— Περιφέρεια Marche: επαρχίες Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino,
— Περιφέρεια Molise,
— Περιφέρεια Piemonte,
— Περιφέρεια Sardegna: μητροπολιτική πόλη Cagliari, επαρχίες Oristano, Νότια Σαρδηνία
— Περιφέρεια Toscana,
— Επαρχία Trento,
— Περιφέρεια Umbria,
— Περιφέρεια Valle d’Aosta,
— Περιφέρεια Veneto.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2003/467/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Η καταχώριση για την Ιταλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στην Ιταλία:
— Περιφέρεια Abruzzo: επαρχία Pescara,
— Επαρχία Bolzano,
— Περιφέρεια Campania: επαρχίες Avellino, Benevento, Napoli
— Περιφέρεια Emilia-Romagna,
— Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia,
— Περιφέρεια Lazio,
— Περιφέρεια Liguria,
— Περιφέρεια Lombardia,
— Περιφέρεια Marche,
— Περιφέρεια Molise: επαρχία Campobasso,
— Περιφέρεια Piemonte,
— Περιφέρεια Puglia: επαρχίες Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi Lecce,
— Περιφέρεια Sardegna,
— Περιφέρεια Toscana,
— Επαρχία Trento,
— Περιφέρεια Umbria,
— Περιφέρεια Valle d’Aosta,
— Περιφέρεια Veneto.»
2) H καταχώριση για την Ισπανία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στην Ισπανία:
— Αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας: επαρχίες Almeria, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga και Sevilla,
— Αυτόνομη κοινότητα της Αραγονίας,
— Αυτόνομη κοινότητα των Αστουριών,
— Αυτόνομη κοινότητα των Βαλεαρίδων Νήσων,
— Αυτόνομη κοινότητα των Καναρίων Νήσων,
— Αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης - Λα Μάντσα,
— Αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης και Λεόν, επαρχίες Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid και
Zamora,
— Αυτόνομη κοινότητα της Καταλωνίας,
— Αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας,
— Αυτόνομη κοινότητα της Λα Ριόχα,
— Αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης,
— Αυτόνομη κοινότητα της Μούρθια,
— Αυτόνομη κοινότητα της Ναβάρας,
— Αυτόνομη κοινότητα της Χώρας των Βάσκων,
— Αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθιας.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Στο παράρτημα I της απόφασης 2008/185/ΕΚ, μετά την καταχώριση για τη Γερμανία, προστίθεται η ακόλουθη σειρά:
«EE

Εσθονία

Όλες οι περιφέρειες»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Το παράρτημα II της απόφασης 2008/185/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Η καταχώριση για την Ιταλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«IT

Ιταλία

Περιφέρεια Abruzzo
Περιφέρεια Apulia
Περιφέρεια Basilicata
Περιφέρεια Calabria
Περιφέρεια Campania
Περιφέρεια Emilia-Romagna
Περιφέρεια Lazio
Περιφέρεια Liguria
Περιφέρεια Lombardy
Περιφέρεια Marche
Περιφέρεια Molise
Περιφέρεια Piedmont
Περιφέρεια Sicilia
Αυτόνομη επαρχία Trento
Περιφέρεια Toscana
Περιφέρεια Valle d’Aosta
Περιφέρεια Umbria
Περιφέρεια Veneto»

2) Μετά την καταχώριση για την Πολωνία προστίθεται η ακόλουθη σειρά:
«PT

Πορτογαλία

Όλες οι περιφέρειες»
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