
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 15 listopada 2010 r. 

uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782) 

(Jedynie tekst w języku łotewskim jest autentyczny) 

(2010/692/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające 
system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania 
wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 820/97 ( 1 ), w szczególności jego art. 10 
lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 
(„rozporządzenie”) stanowi, że państwa członkowskie 
posiadające skomputeryzowaną bazę danych, którą 
Komisja uznaje za w pełni operacyjną, mogą ustalić, że 
paszporty wystawia się tylko dla zwierząt przeznaczo
nych do handlu wewnątrzunijnego oraz że zwierzęta te 
będą przewożone wraz ze swoimi paszportami tylko 
wtedy, gdy są przewożone z terenu danego państwa 
członkowskiego na teren innego państwa członkow
skiego. 

(2) Łotwa przedstawiła Komisji wniosek o uznanie w pełni 
operacyjnego charakteru bazy danych, która stanowi 
cześć łotewskiego systemu identyfikacji i rejestracji bydła, 
zgodnie z rozporządzeniem. Władze Łotwy przedłożyły 
również Komisji odpowiednie informacje dotyczące 
zgodności bazy danych z przepisami art. 5 rozporzą
dzenia. 

(3) Komisja przeanalizowała informacje przedłożone przez 
władze Łotwy i po przeprowadzeniu kontroli uznała 
wniosek za odpowiednio uzasadniony, w oczekiwaniu 
na pewne dostosowania, które władze Łotwy podjęły 
się zakończyć do dnia 30 września 2010 r. 

(4) Przed dniem 1 października 2010 r. władze Łotwy 
potwierdziły wprowadzenie dodatkowych środków, 
zapewniających przestrzeganie ustanowionych 
w rozporządzeniu terminów powiadamiania 
o wydarzeniach, wykrywanie i monitorowanie „zgubio
nych” zwierząt (zwierząt, które opuściły gospodarstwo, 
ale nie dotarły do gospodarstwa przeznaczenia 
i których ewentualna śmierć również nie została zgło
szona) oraz przekazywanie paszportów towarzyszących 
zwierzętom z innych państw członkowskich odpo
wiednim organom przy przyjeździe. 

(5) Z uwagi na powyższe należy uznać w pełni operacyjny 
charakter łotewskiej bazy danych bydła z dniem 
1 października 2010 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Uznaje się, że łotewska baza danych bydła posiada w pełni 
operacyjny charakter z dniem 1 października 2010 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1.


