DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/260
z dnia 23 lutego 2016 r.
zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski
(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 965)
(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)
(Dz.U.UE L z dnia 25 lutego 2016 r.)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i
rejestracji świń 1 , w szczególności jej art. 3 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Dyrektywa 2008/71/WE określa minimalne wymagania dotyczące identyfikacji i
rejestracji zwierząt, bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych reguł unijnych, które mogą
zostać ustanowione w celach zwalczenia lub opanowywania chorób.
(2) Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2008/71/WE państwa członkowskie gwarantują, że
właściwe władze posiadają aktualny wykaz wszystkich gospodarstw zajmujących się hodowlą
zwierząt objętych tą dyrektywą, które położone są na jego terytorium.
(3) Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy 2008/71/WE przewiduje możliwość upoważnienia państwa
członkowskiego do wyłączenia z wykazu przewidzianego w jej art. 3 ust. 1 osób fizycznych
hodujących jedną świnię przeznaczoną na użytek własny lub do własnej konsumpcji, pod
warunkiem że takie zwierzę zostanie poddane kontrolom ustanowionym we wspomnianej
dyrektywie, przed jakimkolwiek jego przewozem.
(4) Decyzja Komisji 2006/80/WE 2 upoważnia niektóre państwa członkowskie do stosowania
odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2008/71/WE w odniesieniu do
gospodarstw hodujących jedną świnię.
(5) Polska została upoważniona do stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 2
dyrektywy 2008/71/WE, w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.
(6) Polska wystąpiła z wnioskiem o cofnięcie upoważnienia państwa członkowskiego,
przewidzianego w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2008/71/WE, w odniesieniu do gospodarstw
hodujących jedną świnię i wdrożyła wymagania dotyczące identyfikacji i rejestracji
ustanowione w tej dyrektywie.
(7) Na podstawie tych informacji należy skreślić wpis dotyczący Polski z wykazu zawartego
w załączniku do decyzji 2006/80/WE, w odniesieniu do stosowania upoważnienia
przewidzianego w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2008/71/WE dotyczącego gospodarstw hodujących
jedną świnię.
(8) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2006/80/WE.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin,
Zwierząt, Żywności i Pasz,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Załącznik do decyzji 2006/80/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do
niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia 23 lutego 2016 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK
"ZAŁĄCZNIK
Państwa członkowskie upoważnione do stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 3 ust.
2 dyrektywy 2008/71/WE, w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię:
Republika Czeska
Francja
Włochy
Portugalia
Słowenia
Słowacja"

