
DECYZJA KOMISJI

z dnia 23 lutego 2007 r.

ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Bułgarii,
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 533)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/136/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia
17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji
i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG
i 64/432/EWG (1) określa zasady ustanawiania systemów
identyfikacji i rejestracji owiec i kóz. Stanowi ono, że
wszystkie zwierzęta urodzone w Bułgarii po dniu
1 stycznia 2007 r. muszą być identyfikowane za pomocą
kolczyka oraz drugiego znaku noszącego ten sam osobny
kod, który widnieje na kolczyku, w terminie nieprzekra-
czającym sześciu miesięcy oraz w każdym przypadku
zanim opuszczą one gospodarstwo urodzenia.

(2) Bułgaria przystąpiła do Wspólnoty dnia 1 stycznia
2007 r. W piśmie z dnia 17 listopada 2006 r. Bułgaria
zwróciła się o przyznanie na okres jednego roku
środków przejściowych dotyczących identyfikacji owiec
i kóz, w trakcie którego zwierzęta powinny być znako-
wane wyłącznie pojedynczym kolczykiem, z wyjątkiem
zwierząt wprowadzanych do handlu wewnątrzwspólno-
towego lub przeznaczonych do wywozu do krajów trze-
cich. Zwierzęta takie powinny być identyfikowane
zgodnie z zasadami wspólnotowymi, z wyjątkiem tego,
że środki identyfikacji przewidziane w rozporządzeniu
(WE) nr 21/2004 mogą być stosowane
w gospodarstwie innym niż gospodarstwo urodzenia,
o którym mowa w art. 4 ust. 1 wspomnianego rozpo-
rządzenia.

(3) W celu ułatwienia przejścia z systemu obecnie obowią-
zującego w Bułgarii na system wynikający ze stosowania
rozporządzenia (WE) nr 21/2004 należy ustanowić

środki przejściowe dotyczące identyfikacji owiec i kóz
w Bułgarii.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich
zwierząt z gatunku owiec lub kóz hodowanych
w gospodarstwach znajdujących się w Bułgarii („zwierzęta”).

Artykuł 2

Identyfikacja zwierząt w Bułgarii

Wszystkie zwierzęta hodowane w gospodarstwie są identyfiko-
wane, zanim opuszczą gospodarstwo urodzenia lub w ciągu
dziewięciu miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego,
która data jest wcześniejsza, przynajmniej jednym kolczykiem,
na którym widnieje kod osobny dla każdego zwierzęcia,
zgodnie z przepisami krajowymi.

Artykuł 3

Identyfikacja zwierząt przeznaczonych do handlu
wewnątrzwspólnotowego lub na wywóz do krajów

trzecich

W stosownych przypadkach wszystkie zwierzęta przeznaczone
do handlu wewnątrzwspólnotowego lub na wywóz do krajów
trzecich są identyfikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
rozporządzenia (WE) nr 21/2004, oprócz kolczyków stosowa-
nych zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji.

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 21/2004, środki identyfikacji wymienione w tym przepisie
mogą być stosowane w gospodarstwie pochodzenia, zgodnie
z art. 2 lit. b) pkt 8 dyrektywy Rady 91/68/EWG (2).
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(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19.



Artykuł 4

Wymóg dotyczący dokumentu przewozowego

Dokumenty dotyczące przewozów, o których mowa w art. 3
ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 21/2004, zawierają osobne
dla każdego zwierzęcia kody przewidziane w art. 2 i 3 niniejszej
decyzji.

Artykuł 5

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia wejścia w życie Aktu Przy-
stąpienia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 6

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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