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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1560/2007
z dnia 17 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do daty wprowadzenia elektronicznej
identyfikacji owiec i kóz
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(5)

Pewna liczba państw członkowskich opracowała już
technologię konieczną do wprowadzenia identyfikacji
elektronicznej i zdobyła istotne doświadczenia w jej
wdrażaniu. Nie należy im uniemożliwiać wprowadzania
jej na poziomie krajowym, jeżeli uznają to za stosowne.
Ich doświadczenie dostarczy Komisji i innym państwom
członkowskim dalszych wartościowych informacji na
temat technicznych konsekwencji identyfikacji elektronicznej i jej skutków.

(6)

Uwzględniając znaczenie gospodarcze niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną
potrzebę, o której mowa w pkt I.3 Protokołu
w sprawie roli parlamentów państw członkowskich
w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii
Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej.

(7)

W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być
stosowane od dnia 1 stycznia 2008 r., powinno ono
wejść w życie niezwłocznie.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 powinno zatem zostać
odpowiednio zmienione,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17
grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji
i rejestrowania owiec i kóz (2) przewiduje, że każde
państwo członkowskie ustanowi system identyfikacji
i rejestracji owiec i kóz zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Rozporządzenie to przewiduje również, że od dnia 1
stycznia 2008 r. oznakowanie elektroniczne stanie się
obowiązkowe dla wszystkich zwierząt urodzonych po
tej dacie.

Ponadto rozporządzenie to przewiduje, że Komisja
przedstawi Radzie do dnia 30 czerwca 2006 r. sprawozdanie z wprowadzenia w życie systemu identyfikacji elektronicznej wraz z odpowiednimi wnioskami, o których
Rada stanowi, potwierdzając lub zmieniając, w razie
konieczności, datę wprowadzenia obowiązkowego stosowania tego systemu, oraz aktualizując, w razie konieczności, techniczne aspekty dotyczące wprowadzania identyfikacji elektronicznej.

W podsumowaniu sprawozdania Komisji stwierdza się,
że niemożliwe jest uzasadnienie daty 1 stycznia
2008 r. jako daty wprowadzenia obowiązkowej identyfikacji elektronicznej. Właściwa jest zatem zmiana tej daty
poprzez przesunięcie jej na 31 grudnia 2009 r. w celu
umożliwienia państwom członkowskim podjęcia
środków niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia
systemu, z uwzględnieniem jego wpływu na gospodarkę
w chwili obecnej i w przyszłości.

(1) Opinia z dnia 13 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).
(2) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 21/2004 wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 9 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„3.
Od dnia 31 grudnia 2009 r. oznakowanie elektroniczne zgodnie ze wskazówkami wymienionymi w ust. 1
i zgodnie z odpowiednimi przepisami części A załącznika
staną się obowiązkowe dla wszystkich zwierząt.”;
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2) artykuł 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.
Przed dniem 31 grudnia 2009 r. państwa członkowskie mogą wprowadzić obowiązkowe stosowanie identyfikacji elektronicznej dla zwierząt urodzonych na ich terytorium.”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2007 r.
W imieniu Rady
J. SILVA

Przewodniczący
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