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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 października 2004 r.

dotycząca przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego na kolczykowanie w odniesieniu do
niektórych sztuk bydła hodowanych w rezerwatach przyrody w Niderlandach

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4013)

(jedynie tekst w języku holenderskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/764/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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 rozporzą-
dzenie (WE) nr 820/97 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

uwzględniając wniosek złożony przez Niderlandy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z trudnościami praktycznymi Niderlandy
złożyły wniosek o przedłużenie do dwunastu miesięcy
maksymalnego okresu przewidzianego na kolczykowanie
sztuk bydła hodowanych w rezerwatach przyrody.

(2) Zwierzęta te są hodowane głównie w celu ochrony przy-
rody i konserwacji krajobrazu, a nie w celach produkcyj-
nych. Zwierzęta hodowane są w gospodarstwach eksten-
sywnych na wolnym wybiegu, gdzie cielęta pozostają
zawsze w pobliżu swoich matek.

(3) Uwzględnienie wniosku złożonego przez Niderlandy jest
uzasadnione, pod warunkiem że przedłużenie maksymal-
nego okresu ustanowionego na kolczykowanie nie
wpłynie na jakość informacji dostarczanych przez nider-
landzką bazę danych dotyczącą bydła oraz że nie dojdzie
do przemieszczania sztuk niezakolczykowanych.

(4) W przypadku zwierząt niezakolczykowanych do szós-
tego miesiąca życia, tożsamość matki powinna zostać
ustalona przy pomocy badania DNA. Uwzględniając tę
dodatkową gwarancję, maksymalny okres na kolczyko-
wanie nie powinien być dłuższy niż dwanaście miesięcy.

(5) Odstępstwo to powinno być ściśle ograniczone do
niewielkiej liczby gospodarstw, które zostały odrębnie
zatwierdzone jako rezerwaty przyrody zgodnie z ustalo-
nymi kryteriami i podane do wiadomości Komisji.

(6) Władze Niderlandów zobowiązują się nie poszerzać
zakresu tego odstępstwa o systemy identyfikacji i rejes-
tracji bydła.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Komitetu ds. Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niderlandy mogą przedłużyć do dwunastu miesięcy maksy-
malny okres przewidziany w art. 4 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000, ustanowiony na kolczykowanie cieląt
hodowanych w niektórych rezerwatach przyrody z zastrzeże-
niem spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w niniej-
szej decyzji.

Przedłużenie to nie wpływa na jakość informacji dostarczanych
przez skomputeryzowaną bazę danych dotyczących bydła.
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(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1.



Artykuł 2

1. Zezwala sie na przedłużenie, o którym mowa w art. 1,
z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków określonych
w ust. 2–5.

2. Zwierzęta rodzą się w rezerwacie przyrody zatwier-
dzonym przez właściwy organ, zgodnie z art. 3.

3. Narodziny każdego cielęcia są zgłaszane właściwym
organom w terminie ustalonym przez Niderlandy zgodnie
z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000.

4. Kolczyki są zakładane zanim cielęta skończą dwunasty
miesiąc życia.

5. W żadnym przypadku zwierzęta nie opuszczają rezerwatu
przyrody przed założeniem kolczyków.

6. W przypadku cieląt kolczykowanych poźniej niż sześć
miesięcy po urodzeniu, tożsamość matki ustala się na podstawie
badania DNA podczas kolczykowania.

Artykuł 3

1. Właściwy organ może zawierdzić rezerwaty przyrody dla
celów niniejszej decyzji, jeśli spełniają one następujące warunki:

a) rezerwat przyrody jest gospodarstwem, w którym zwierzęta
hodowane są przede wszystkim w celu ochrony przyrody i
konserwacji krajobrazu;

b) rezerwat przyrody obejmuje obszar przynajmniej
100 hektarów;

c) rzeczywiste zagęszczenie zwierząt jest mniejsze niż 0,5
sztuki w wieku powyżej dwunastu miesięcy na hektar
w skali średniorocznej;

d) zwierzęta hodowane są na wolności w systemie całkowcie
ekstensywnym, gdzie cielęta pozostają ze swoimi matkami.

2. Status gospodarstwa jako zatwierdzonego rezerwatu przy-
rody, w którym obowiązuje przedłużony okres na kolczyko-
wanie, jest jasno określony w rejestrze skomputeryzowanej
bazy danych dotyczących bydła.

3. Właściwy organ przedstawia Komisji spis rezerwatów
przyrody zatwierdzonych zgodnie z ust. 1.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji
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