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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1811 

av 11. oktober 2016 

om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av provinsen 

Brindisi i regionen Puglia i Italia som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) 

[meddelt under nummer K(2016) 6290](*) 

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 

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

2) Vedlegg II til kommisjonsvedtak 93/52/EØF(2) inneholder en liste over regioner i medlemsstater som er anerkjent som 

offisielt fri for brucellose (B. melitensis) i samsvar med direktiv 91/68/EØF. I artikkel nr. 14 i direktiv 91/68/EØF 

defineres «region» for Italias del som en del av den medlemsstaten som blant annet omfatter minst én provins. 

3) Italia har overfor Kommisjonen framlagt dokumentasjon som viser at vilkårene fastsatt i direktiv 91/68/EØF er oppfylt, 

slik at provinsen Brindisi i regionen Puglia kan anerkjennes som offisielt fri for brucellose (B. melitensis). På bakgrunn 

av en vurdering av dokumentasjonen som Italia har framlagt, bør provinsen Brindisi i regionen Puglia anerkjennes som 

offisielt fri for brucellose (B. melitensis). 

4) Posten for Italia i vedlegg II til vedtak 93/52/EØF bør derfor endres. 

5) 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 II til vedtak 93/52/EØF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 13.10.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 4. 

(1) EFT L 46 av 24.9.1991, 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). 

2019/EØS/10/05 



Nr. 10/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 11. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II til vedtak 93/52/EØF skal posten for Italia lyde: 

«I Italia: 

— Regionen Abruzzo: provinsen Pescara. 

— Provinsen Bolzano. 

— Regionen Emilia-Romagna. 

— Regionen Friuli-Venezia Giulia. 

— Regionen Lazio. 

— Regionen Liguria. 

— Regionen Lombardia. 

— Regionen Marche. 

— Regionen Molise. 

— Regionen Piemonte. 

— Regionen Puglia: provinsen Brindisi. 

— Regionen Sardegna. 

— Regionen Toscana. 

— Provinsen Trento. 

— Regionen Umbria. 

— Regionen Valle d’Aosta. 

— Regionen Veneto.» 

 __________  


