
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1811 

z dnia 11 października 2016 r. 

zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania prowincji Brindisi 
w regionie Apulia we Włoszech za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6290) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt 
regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (1), w szczególności jej załącznik A rozdział 1 sekcja II, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dyrektywie 91/68/EWG określono warunki dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel owcami i kozami 
w Unii. Ustalono w niej warunki, zgodnie z którymi państwa członkowskie lub ich regiony mogą być uznawane 
za oficjalnie wolne od brucelozy. 

(2)  W załączniku II do decyzji Komisji 93/52/EWG (2) znajduje się wykaz regionów państw członkowskich uznanych 
za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG. Art. 2 pkt 14 dyrektywy 
91/68/EWG definiuje pojęcie „region” w przypadku Włoch jako część tego państwa członkowskiego, która 
między innymi obejmuje co najmniej jedną prowincję. 

(3)  Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wykazującą spełnienie warunków określonych w dyrektywie 
91/68/EWG dla uznania prowincji Brindisi w regionie Apulia za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis). 
W wyniku oceny dokumentacji przedłożonej przez Włochy należy uznać prowincję Brindisi w regionie Apulia za 
oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis). 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić dotyczący Włoch wpis w załączniku II do decyzji 93/52/EWG. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności 
i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik II do decyzji 93/52/EWG zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

13.10.2016 L 276/11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19. 
(2) Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się państw członkowskich lub regionów do wymagań 

odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status oficjalnie wolnych od choroby (Dz.U. L 13 z 21.1.1993, s. 14). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  

13.10.2016 L 276/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku II do decyzji 93/52/EWG wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie: 

„We Włoszech: 

—  region Abruzja: prowincja Pescara, 

—  prowincja Bolzano, 

—  region Emilia-Romania, 

—  region Friuli-Wenecja Julijska, 

—  region Lacjum, 

—  region Liguria, 

—  region Lombardia, 

—  region Marche, 

—  region Molise, 

—  region Piemont, 

—  region Apulia: prowincja Brindisi, 

—  region Sardynia, 

—  region Toskania, 

—  prowincja Trydent, 

—  region Umbria, 

—  region Dolina Aosty, 

—  region Wenecja Euganejska.”.  
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