
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1170/2014 

z dnia 29 października 2014 r. 

w sprawie sprostowania słoweńskiej wersji rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 wykonują
cego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji 

koniowatych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, 
regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 4 
ust. 4, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych 
warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi (2), w szczególności jej art. 4 ust. 2 lit. c) i d), art. 6 ust. 2 tiret 
drugie oraz art. 8 ust. 1 akapit pierwszy, 

uwzględniając dyrektywę Rady 94/28/WE z dnia 23 czerwca 1994 r. ustanawiającą zasady odnoszące się do warunków 
genealogicznych i zootechnicznych stosowanych w przywozie z państw trzecich zwierząt, ich nasienia, komórek jajo
wych i zarodków oraz zmieniającą dyrektywę 77/504/EWG w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku 
bydła (3), w szczególności jej art. 3 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W słoweńskiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 (4) wyrażenie „wszystkie rodzaje 
włącznie z VEE” jest błędne, a zatem konieczne jest sprostowanie słoweńskiej wersji językowej. Sprostowanie nie 
ma wpływu na inne wersje językowe. 

(2)  Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 504/2008. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościo
wego i Zdrowia Zwierząt oraz Stałego Komitetu ds. Zootechniki, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Dotyczy wyłącznie słoweńskiej wersji językowej. 
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(1) Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1. 
(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 55. 
(3) Dz.U. L 178 z 12.7.1994, s. 66. 
(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w 

odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 3). 



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 29 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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