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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/129 

av 26. januar 2015 

om endring av vedlegg I til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av Kypros som offisielt fri for 

brucellose (B. melitensis) 

[meddelt under nummer K(2015) 172](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(1), særlig vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 91/68/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse ved handel med sau og geit i Unionen. I direktivet fastsettes 

kravene for at medlemsstater eller regioner i medlemsstater kan anerkjennes som offisielt fri for brucellose. 

2) I samsvar med direktiv 91/68/EØF inneholder vedlegg I til kommisjonsvedtak 93/52/EØF(2) en liste over medlemsstater 

som er anerkjent som offisielt fri for brucellose (B. melitensis). 

3) Kypros har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen som viser at kravene fastsatt i vedlegg A kapittel 1 del II nr. 1 

bokstav b) i direktiv 91/68/EØF for å bli anerkjent som offisielt fri for brucellose (B. melitensis), er oppfylt for hele 

territoriet til denne medlemsstaten. 

4) Som følge av en vurdering av dokumentasjonen framlagt av Kypros, bør nevnte medlemsstat anerkjennes som offisielt 

fri for brucellose (B. melitensis). 

5) Vedlegg I til vedtak 93/52/EØF bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til vedtak 93/52/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 

av 4.8.2016, s. 1. 

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(2) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 

hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 

sykdommen (EFT L 13 av 21.1.1993, s. 14). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

VEDLEGG 

Vedlegg I til vedtak 93/52/EF skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Medlemsstater som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis) 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Den tsjekkiske republikk 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

IE Irland 

CY Kypros 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

HU Ungarn 

NL Nederland 

AT Østerrike 

PL Polen 

RO Romania 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige 

UK Det forente kongerike» 

 


