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DECYZJA KOMISJI
z dnia 1 lutego 2006 r.
przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2
dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)
(Jedynie teksty w językach czeskim, francuskim, włoskim, polskim, portugalskim i słowackim są autentyczne)

(2006/80/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(6)

Należy sporządzić w jednej decyzji wykaz państw członkowskich, którym przyznano odstępstwo, o którym
mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG.

(7)

Należy zatem uchylić decyzje 95/80/WE i 2005/458/WE
i zastąpić je niniejszą decyzją.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (1),
w szczególności jej art. 3 ust. 2,
a także mając na uwadze co następuje:
(1)

(2)

Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG przewiduje
możliwość upoważnienia państw członkowskich do
wyłączenia z wykazu przewidzianego w art. 3 ust. 1
osób fizycznych hodujących jedną świnię przeznaczoną
na użytek własny lub do własnej konsumpcji lub,
uwzględniając przypadki szczególne, pod warunkiem że
takie zwierzę zostanie poddane kontrolom ustanowionym we wspomnianej dyrektywie przed jakimkolwiek
jego przewozem.
Władze Republiki Czeskiej, Francji, Polski i Słowacji
wystąpiły o takie upoważnienie w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię i przedstawiły właściwe
zapewnienia dotyczące kontroli weterynaryjnych.

(3)

Dlatego Republika Czeska, Francja, Polska i Słowacja
powinny zostać upoważnione do stosowania odstępstwa.

(4)

Decyzja Komisji 95/80/WE (2) przyznaje Portugalii
odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy
92/102/EWG.

(5)

Decyzja Komisji 2005/458/WE (3) przyznaje Włochom
odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy
92/102/EWG.

(1) Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8).
(2) Dz.U. L 65 z 23.3.1995, str. 32.
(3) Dz.U. L 160 z 23.6.2005, str. 31.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Państwa członkowskie wymienione w Załączniku do niniejszej
decyzji upoważnia się do stosowania odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu
do gospodarstw hodujących jedną świnię.
Artykuł 2
Niniejszym uchyla się decyzje 95/80/WE i 2005/458/WE.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Portugalskiej i Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2006 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
Państwa członkowskie upoważnione do stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG
w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

Republika Czeska
Francja
Włochy
Polska
Portugalia
Słowacja
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