
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 10 czerwca 2010 r. 

udzielająca odstępstwa od wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1165/2008 w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa w odniesieniu do 

Bułgarii i Niemiec 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3617) 

(Jedynie teksty w języku bułgarskim i niemieckim są autentyczne) 

(2010/323/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa 
i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 
93/25/EWG ( 1 ), w szczególności jego art. 20 ust. 1, 

uwzględniając wniosek złożony przez Bułgarię w dniu 
10 lutego 2009 r., 

uwzględniając wniosek złożony przez Niemcy w dniu 20 marca 
2009 r., 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1165/2008 
Komisja może udzielić państwom członkowskim odstęp
stwa od wykonywania wymienionego rozporządzenia, 
jeżeli jego zastosowanie do krajowych systemów staty
stycznych wymaga znacznych dostosowań i może 
spowodować poważne trudności praktyczne. 

(2) Należy przyznać takie odstępstwa Bułgarii i Niemcom 
w następstwie złożonych przez te kraje wniosków. 

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1165/2008 
państwo członkowskie, któremu udzielono odstępstwa 

do dnia 1 stycznia 2010 r., nadal stosuje przepisy 
dyrektyw Rady 93/23/EWG ( 2 ), 93/24/EWG ( 3 ) oraz 
93/25/EWG ( 4 ) do tej daty. 

(4) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1165/2008 
państwo członkowskie, któremu udzielono odstępstwa 
do dnia 1 stycznia 2011 r., nadal stosuje przepisy dyrek
tywy Rady 93/25/EWG do tej daty, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Udziela się odstępstwa Bułgarii i Niemcom od stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1165/2008 na okres do dnia 
1 stycznia 2010 r. 

2. Udziela się odstępstwa Niemcom od stosowania rozporzą
dzenia (WE) nr 1165/2008 w zakresie owiec i kóz na okres do 
dnia 1 stycznia 2011 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii i do 
Republiki Federalnej Niemiec. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
Olli REHN 

Członek Komisji
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