
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 13 października 2011 r. 

uznająca w pełni operacyjny charakter litewskiej bazy danych dotyczących bydła 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7164) 

(Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny) 

(2011/685/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 
rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 ( 1 ), w szczególności 
jego art. 10, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 
1760/2000 („rozporządzenie”) bydło podlega identyfi
kacji, a dla każdego zwierzęcia wystawiany jest paszport, 
który towarzyszy mu w razie jego przemieszczania. 

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia państwa człon
kowskie posiadające skomputeryzowaną bazę danych, 
którą Komisja uznaje za w pełni uruchomioną 
i funkcjonującą, mogą ustalić, że paszporty wystawia 
się tylko dla zwierząt przeznaczonych do handlu 
wewnątrzunijnego oraz że zwierzęta te będą przewożone 
wraz ze swoimi paszportami tylko wtedy, gdy są prze
wożone z terenu danego państwa członkowskiego na 
teren innego państwa członkowskiego. 

(3) Litwa przedstawiła Komisji wniosek o uznanie w pełni 
operacyjnego charakteru bazy danych dotyczących bydła. 
Powyższa baza danych jest podstawą litewskiego systemu 
identyfikacji i rejestracji bydła. 

(4) Litwa przedstawiła niezbędne informacje, które 
w szczególności potwierdzają, że baza danych 
dotyczących bydła jest zgodna z art. 5 rozporządzenia: 
(i) baza danych zawiera informacje o opóźnieniach 
w powiadamianiu o wydarzeniach, w związku z czym 
terminy powiadamiania o przemieszczaniu zwierząt 

określone w rozporządzeniu są przestrzegane; (ii) pasz
porty zwierząt przemieszczanych poza terytorium Litwy 
są przekazywane właściwemu organowi w chwili przy
wiezienia zwierząt; (iii) krajowa baza danych dotyczących 
bydła jest połączona z krajową bazą danych dotyczących 
systemu płatności rolnych, jak również z krajowym 
systemem zarządzania informacjami z dziedziny wetery
narii, aby ułatwić kontrole zgodności i wymianę użytecz
nych danych; oraz (iv) wytyczne zostały doprecyzowane, 
w związku z czym kolczyki są prawidłowo wydawane 
i dystrybuowane, a informacje na ten temat są dostępne 
w bazie danych. 

(5) Komisja przeanalizowała te informacje i uznała je za 
wystarczające do uznania operacyjnego charakteru bazy 
danych. 

(6) W związku z powyższym należy uznać w pełni opera
cyjny charakter litewskiej bazy danych dotyczących bydła 
z dniem 1 lipca 2011 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Uznaje się, że litewska baza danych dotyczących bydła jest 
w pełni operacyjna od dnia 1 lipca 2011 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

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


