
DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 lutego 2006 r.

uznająca w pełni operacyjny charakter włoskiej bazy danych bydła

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 350)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2006/132/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 (1) Parla-
mentu Europejskiego i Rady ustanawiające system identyfikacji
i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny
i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 820/97, w szczególności jego art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Włochy przedstawiły wniosek o uznanie w pełni opera-
cyjnego charakteru bazy danych stanowiącej część
włoskiego systemu identyfikacji i rejestracji bydła,
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parla-
mentu Europejskiego i Rady.

(2) Władze włoskie dostarczyły odpowiednich informacji,
które zostały zaktualizowane do dnia 22 września
2005 r.

(3) Władze włoskie podjęły się podniesienia niezawodności
tej bazy danych, gwarantując przede wszystkim, że:
i) wdraża się dodatkowe środki, w tym inspekcje,
w celu poprawy przestrzegania terminu zawiadomienia
przez hodowcę o narodzinach, przemieszczeniu
i śmierci wynoszącego 7 dni; ii) wdraża się dodatkowe
środki w celu umożliwienia szybkiej korekty błędów lub
zaniedbań wykrytych automatycznie lub w czasie
inspekcji na miejscu; iii) wdraża się dodatkowe środki,

aby zagwarantować, że wszelkie przemieszczenia, zwła-
szcza z rynku i na rynek, zostaną zapisane w bazie
danych; iv) wdraża się dodatkowe środki, aby zagwaran-
tować, że prowadzona jest kontrola identyfikacji
i rejestracji bydła zgodnie z rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1082/2003 (2).

(4) Władze włoskie podjęły się wdrożenia uzgodnionych
środków naprawczych najpóźniej do dnia 31 marca
2006 r.

(5) Z uwagi na powyższe należy uznać w pełni operacyjny
charakter włoskiej bazy danych bydła,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uznaje się, że włoska baza danych bydła posiada w pełni opera-
cyjny charakter z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem
Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 499/2004 (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 24).


