
II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/596

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

zmieniająca załącznik II do decyzji 2003/467/WE w zakresie uzyskania przez Chorwację statusu 
państwa oficjalnie wolnego od brucelozy w odniesieniu do stad bydła

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2260)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt 
wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności sekcję II pkt 7 załącznika 
A do tej dyrektywy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 64/432/EWG ma zastosowanie do handlu bydłem w Unii. Określono w niej warunki, zgodnie z którymi 
państwo członkowskie lub jego regiony mogą być uznane za oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad 
bydła.

(2) Art. 2 ust. 1 decyzji Komisji 2003/467/WE (2) stanowi, że państwa członkowskie wymienione w rozdziale 1 załącz
nika II do tejże decyzji uznaje się za oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

(3) Chorwacja przedłożyła Komisji dokumentację wykazującą, że całe terytorium tego państwa członkowskiego spełnia 
warunki określone w dyrektywie 64/432/EWG umożliwiające uznanie go za oficjalnie wolne od brucelozy w odnie
sieniu do stad bydła.

(4) Po przeprowadzeniu oceny tej dokumentacji uzupełniającej należy uznać Chorwację za oficjalnie wolną od bruce
lozy w odniesieniu do stad bydła i należycie uwzględnić ją w rozdziale 1 załącznika II do decyzji 2003/467/WE.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2003/467/WE.

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

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) Decyzja Komisji (2003/467/WE) z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiająca status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy 

i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (Dz.U. L 156 
z 25.6.2003, s. 74).
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do decyzji 2003/467/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W rozdziale 1 załącznika II do decyzji 2003/467/WE po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję dotyczącą Chorwacji 
w brzmieniu:

„HR Chorwacja”
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