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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 maja 2005 r.

zmieniająca decyzję 90/255/EWG w odniesieniu do dokonywania wpisów samców owiec i kóz do
Załącznika do księgi hodowlanej

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1409)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/375/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/361/EWG z dnia 30 maja
1989 r. dotyczącą owiec i kóz hodowlanych czystorasowych (1),
w szczególności jej art. 4 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 90/255/EWG z dnia 10 maja 1990 r.
ustanawiająca kryteria regulujące dokonywanie wpisów
do księgi hodowlanej owiec i kóz hodowlanych czysto-
rasowych (2) przewiduje, że stowarzyszenia i organizacje
hodowców mogą zadecydować o wpisaniu samców
niektórych ras, wyszczególnionych w zamkniętej liście,
do Załącznika do księgi hodowlanej.

(2) Unano, że lista ta nie jest użyteczna ani elastyczna oraz
powinna zostać zastąpiona bardziej elastyczną procedurą,
zgodnie z którą organizacje hodowlane mogą opowie-
dzieć się za wykorzystaniem niezbędnych zasobów gene-
tycznych w ramach jasno określonego i nadzorowanego
programu hodowlanego.

(3) W celu ochrony zwierzęcych zasobów genetycznych
należy zezwolić zatwierdzonym organizacjom lub stowa-
rzyszeniom hodowców na utworzenie, gdy to konieczne,
Załączników do ksiąg hodowlanych w przypadku
samców, którzy nie spełniają kryteriów wpisywania do
głównego działu tych ksiąg, ale są niezbędne dla zacho-
wania rasy.

(4) Przepisy dotyczące wpisywania niektórych samców do
Załącznika do księgi hodowlanej i zezwalające na wpisy-
wanie potomstwa tych samców do głównego działu
księgi hodowlanej powinny być odpowiednio rygorys-
tyczne i wolne od dyskryminacji. W tym celu powinny
one zostać uprzednio zatwierdzone przez właściwe
władze, o których mowa w decyzji Rady 90/255/EWG
z dnia 10 maja 1990 r. ustanawiającej kryteria regulujące
dokonywanie wpisów do księgi hodowlanej owiec i kóz
hodowlanych czystorasowych (3).

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 90/255/WE zastępuje się tekstem zamie-
szczonym w Załączniku do niniejszej decyzji.
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(1) Dz.U. L 153 z 6.6.1989, str. 30.
(2) Dz.U. L 145 z 8.6.1990, str. 32. (3) Dz.U. L 145 z 8.6.1990, str. 30.



Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

PLL 121/88 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.5.2005



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Warunki określone w art. 4 tiret czwarte

1) Księga hodowlana musi odnosić się do rasy odpornej, która zazwyczaj nie jest przeznaczona do intensywnej produkcji.
Stowarzyszenia lub organizacje hodowców musiały udowodnić, że ilośc samców wpisanych do głównego działu księgi
hodowlanej i dostępnych do hodowli zgodnie z programem hodowlanym jest niewystarczająca.

2) Stowarzyszenia i organizacje hodowców musiały wykazać, że konieczne jest, w ramach programu hodowlanego,
ustanowienie Załącznika do ksiegi hodowlanej dla samców.

3) Należy określić warunki, na których potomstwo samców wpisanych do księgi hodowlanej może zostać wpisane do
głównego działu ksiegi hodowlanej; warunki te powinny być co najmniej tak rygorystyczne jak te, które stosuje się
w przypadku samic. W tym celu stowarzyszenia lub organizacje hodowców otrzymują wcześniejsze zatwierdzenie
tych warunków przez właściwe władze, uznające tę organizację zgodnie z decyzją Komisji 90/254/EWG.”
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