
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 631/2013 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 546/2006 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 233/2012 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające 
zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii ( 1 ), w szczególności jego 
załącznik VIII rozdział A sekcja I lit. b) ppkt (iii), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady 
dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u zwierząt. 
Załącznik VIII do tego rozporządzenia przewiduje 
zatwierdzanie i późniejsze zmiany krajowych programów 
kontroli trzęsawki przedłożonych przez państwa człon
kowskie, jeśli programy te spełniają pewne kryteria usta
nowione w tym rozporządzeniu. 

(2) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 546/2006 z dnia 
31 marca 2006 r. wykonującym rozporządzenie (WE) 
nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie
sieniu do krajowych programów kontroli trzęsawki owiec 
i dodatkowych gwarancji oraz ustanawiającym odstęp
stwo od pewnych wymogów decyzji 2003/100/WE 
i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1874/2003 ( 2 ) 
zatwierdzono krajowe programy kontroli trzęsawki dla 
niektórych państw członkowskich. Określono również 
dodatkowe gwarancje, z których państwa te mogą 
korzystać w odniesieniu do przemieszczania owiec 
i kóz, jak również ich nasienia i zarodków. 

(3) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 
233/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wyko
nania rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie zatwierdzenia zmienio
nego krajowego programu kontroli trzęsawki w Danii ( 3 ) 
zatwierdzono zmieniony program kontroli trzęsawki dla 
Danii. 

(4) Dla uproszczenia i przejrzystości przepisów unijnych 
załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 
zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
630/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniającym 
załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady doty
czące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii ( 4 ), zawiera 
wykaz państw członkowskich z zatwierdzonymi krajo
wymi programami kontroli trzęsawki oraz odpowiadają
cych im dodatkowych gwarancji, z których państwa te 
korzystają w odniesieniu do przemieszczania owiec 
i kóz, jak również ich nasienia i zarodków. 

(5) Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określone 
w rozporządzeniu (UE) nr 630/2013 stosuje się od dnia 
1 lipca 2013 r. Z tym dniem przepisy rozporządzenia 
(WE) nr 546/2006 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 233/2012 staną się zatem zbędne. W interesie 
jasności i pewności prawa rozporządzenia te powinny 
zatem zostać uchylone w tym samym dniu. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie (WE) nr 546/2006 i rozporządzenie wyko
nawcze (UE) nr 233/2012 tracą moc ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2013 r. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 179/84 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.6.2013 

( 1 ) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 94 z 1.4.2006, s. 28. 
( 3 ) Dz.U. L 78 z 17.3.2012, s. 13. ( 4 ) Zob. s. 60 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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