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EB-STOFNANIR
FRAmKvæmdASTjóRNIN

ÁKvÖRÐUN FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR

frá 15. nóvember 2010

um viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti 
rekstrarhæfur (*) 

(tilkynnt með númeri C(2010) 7782)

(Einungis lettneski textinn hefur lagagildi)

(2010/692/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1760/2000 frá 17. júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir 
auðkenningu og skráningu nautgripa og um merkingar 
nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu reglugerðar 
ráðsins (EB) nr. 820/97 (1), einkum b-lið 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 3. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 1760/2000 
(„reglugerðin“) er kveðið á um að aðildarríki sem hafa 
tölvuvæddan gagnagrunn, sem framkvæmdastjórnin 
telur að sé að fullu starfhæfur, geti ákveðið að gefa 
einungis út vegabréf fyrir dýr sem eru ætluð til viðskipta 
innan Sambandsins og að vegabréf skuli einungis fylgja 
þeim dýrum þegar þau eru flutt frá yfirráðasvæði þess 
aðildarríkis sem um ræðir til yfirráðasvæðis annars 
aðildarríkis.

2) Lettland hefur lagt fram beiðni fyrir framkvæmdastjórnina 
um viðurkenningu á því að gagnagrunnurinn, sem er 
hluti af lettneska kerfinu til auðkenningar og skráningar 
á nautgripum, sé að fullu rekstrarhæfur samkvæmt 
reglugerðinni. Lettnesk yfirvöld hafa einnig lagt 
fyrir framkvæmdastjórnina viðeigandi upplýsingar 
um að gagnagrunnurinn samrýmist ákvæðum 5. gr. 
reglugerðarinnar.

3) Framkvæmdastjórnin rannsakaði upplýsingarnar sem 
lettnesk yfirvöld lögðu fram og taldi, eftir skoðun,  

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2010, bls. 45. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2011 frá 21. 
október 2011 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 70, 22.12.2011, bls. 4.

(1) Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1.

 að beiðnin væri rökstudd á fullnægjandi hátt með fyrirvara 
um ákveðna aðlögun sem lettnesk yfirvöld skuldbundu 
sig til að ljúka fyrir 30. september 2010.

4) Lettnesk yfirvöld staðfestu fyrir 1. október 2010 að 
viðbótarráðstafanir hefðu verið gerðar til að tryggja að 
sá frestur sem mælt er fyrir um í reglugerðinni varðandi 
tilkynningu viðburða sé virtur, að óskiladýr séu leituð 
uppi og þeim fylgt eftir og að vegabréf sem fylgja dýrum 
frá öðrum aðildarríkjum skili sér til lögbærs yfirvalds við 
komu.

5) Í ljósi þess sem að framan greinir er rétt að viðurkenna 
lettneska gagnagrunninn fyrir nautgripi sem rekstrarhæfan 
að öllu leyti frá og með 1. október 2010.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Lettneski gagnagrunnurinn fyrir nautgripi er viðurkenndur sem 
rekstrarhæfur að öllu leyti frá 1. október 2010.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til Lýðveldisins Lettlands.

Gjört í Brussel 15. nóvember 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 John DALLI

 framkvæmdastjóri

________________________


