
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2316 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

uchylająca decyzję 92/176/EWG dotyczącą map przewidzianych do stosowania w systemie Animo 

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8316) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootech
nicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami 
w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komisja przyjęła decyzje 91/398/EWG (2), 92/175/EWG (3) i 92/176/EWG (4), aby wprowadzić skomputery
zowany system łączący organy weterynaryjne (sieć Animo). 

(2) Decyzję 91/398/EWG i decyzję 92/175/EWG uchylono, a system Animo zastąpiono zintegrowanym skomputery
zowanym systemem weterynaryjnym (TRACES) – narzędziem do zarządzania online, w którym uwzględniono 
wszystkie wymogi sanitarne dotyczące handlu wewnątrzunijnego i przywozu zwierząt, nasienia i embrionów, 
żywności, paszy i roślin. 

(3)  Należy zatem uchylić decyzję 92/176/EWG. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności 
i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzja 92/176/EWG traci moc. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  

14.12.2017 L 331/78 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. 
(2) Decyzja Komisji 91/398/EWG z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne  

(Animo) (Dz.U. L 221 z 9.8.1991, s. 30). 
(3) Decyzja Komisji 92/175/EWG z dnia 21 lutego 1992 r. ustanawiającą wykaz i dane identyfikacyjne jednostek w skomputeryzowanym 

systemie Animo (Dz.U. L 80 z 25.3.1992, s. 1). 
(4) Decyzja Komisji 92/176/EWG z dnia 2 marca 1992 r. dotycząca map przewidzianych do stosowania w systemie Animo (Dz.U. L 80 

z 25.3.1992, s. 33). 
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