
DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt
hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1436)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/379/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca
1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych
z gatunku bydła (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 tiret
piąte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 77/504/EWG Państwa Członkow-
skie mogą wymagać, aby zwierzęta hodowlane czystora-
sowe z gatunku bydła oraz ich nasienie i zarodki posia-
dały w handlu wewnątrzwspólnotowym świadectwo
rodowodowe wystawione przez zatwierdzone organizacje
lub stowarzyszenia hodowców („świadectwo rodowo-
dowe”). Dyrektywa stanowi również, że dane szczegó-
łowe umieszczane na świadectwach rodowodowych
powinny zostać zharmonizowane.

(2) Wzory świadectw rodowodowych zwierząt i dane szcze-
gółowe zamieszczane w tych świadectwach lub
w równoważnych dokumentach dla zwierząt hodowla-
nych czystorasowych z gatunku bydła określa obecnie
decyzja Komisji 86/404/EWG (2), dla nasienia
i zarodków decyzja Komisji 88/124/EWG (3), a dla
komórek jajowych decyzja Komisji 96/80/WE (4).
W celu zapewnienia przejrzystości i racjonalnego
porządku w prawodawstwie wspólnotowym decyzje
86/404/EWG, 88/124/EWG i 96/80/WE należy uchylić
i zastąpić jedną decyzją.

(3) Przepisy dotyczące identyfikacji bydła określa rozporzą-
dzenie (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
rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (5).

(4) Przepisy szczególne dotyczące badań urzędowych
buhajów czystorasowych określa dyrektywa Rady
87/328/EWG z dnia 18 czerwca 1987 r. w sprawie
dopuszczania zwierząt hodowlanych czystorasowych
z gatunku bydła do celów hodowlanych (6).

(5) Świadectwa rodowodowe powinny zapewniać klientom
nabywającym zwierzę lub jego materiał rozrodczy
minimum informacji odpowiadających zakresowi danych
szczegółowych wymaganemu zgodnie z decyzjami
86/404/EWG, 88/124/EWG i 96/80/WE. Na podstawie
doświadczeń dotyczących rozwoju technologii informa-
tycznych oraz z uwagi na fakt, iż niektóre wyniki ocen
genetycznych są publicznie dostępne, wydaje się, że zale-
cenie dotyczące zharmonizowanego wzoru świadectwa
nie jest już niezbędne i że w pewnych przypadkach
wystarczy, aby niektóre dane szczegółowe były
podawane w formie odniesienia do publicznego źródła.

(6) Świadectwa rodowodowe oraz oświadczenia uwierzytel-
niające dokumenty równoważne z nimi są wystawiane
przez organy uznawane zgodnie z decyzją Komisji
84/247/EWG z dnia 27 kwietnia 1984 r. ustanawiającą
kryteria uznawania stowarzyszeń i organizacji
hodowców, które prowadzą lub zakładają księgi zwierząt
zarodowych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych
z gatunku bydła (7). Wydaje się jednak słuszne, aby świa-
dectwa rodowodowe nasienia mogły być wystawiane
również przez centra pozyskiwania lub przechowywania
nasienia zatwierdzone zgodnie z dyrektywą Rady
88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającą
warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu
wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożo-
nego nasienia bydła domowego (8), a świadectwa rodo-
wodowe zarodków przez zespoły pobierania zarodków
zatwierdzone zgodnie z dyrektywą Rady 89/556/EWG
z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdro-
wotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspól-
notowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków
bydła domowego (9).
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str. 36).
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(7) Środki, przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejsza decyzja określa dane szczegółowe, jakie mają być
zawarte w świadectwach rodowodowych lub dokumentach
zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, ich
nasienia, komórek jajowych oraz zarodków w handlu
wewnątrzwspólnotowym. Świadectwa rodowodowe sporzą-
dzane na mocy niniejszej decyzji będą wystawiane przez
zatwierdzone organizacje lub stowarzyszenia hodowców
(zwane dalej „organizacjami hodowców”) uznane urzędowo
zgodnie z decyzją 84/247/EWG. Świadectwa rodowodowe
nasienia mogą być również wystawiane przez centra pozyski-
wania lub przechowywania nasienia zatwierdzone zgodnie
z dyrektywą 88/407/EWG, a świadectwa rodowodowe
zarodków przez zespoły pobierania zarodków zatwierdzone
zgodnie z dyrektywą 89/556/EWG, na podstawie danych szcze-
gółowych dostarczanych przez organizację hodowców zgodnie
z art. 3 ust. 2 i 5 ust 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1. Świadectwa rodowodowe zwierząt zawierają następujące
dane szczegółowe:

a) tytuł: „Świadectwo rodowodowe wystawione zgodnie
z decyzją Komisji 2005/379/WE do celów handlu
wewnątrzwspólnotowego”;

b) nazwa wystawcy – organizacji hodowców uznanej urzę-
dowo zgodnie z decyzją 84/247/EWG;

c) tytuł księgi hodowlanej;

d) rasa;

e) płeć;

f) numer wpisu w księdze hodowlanej;

g) data wydania świadectwa;

h) system identyfikacji;

i) numer identyfikacyjny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1760/2000;

j) data urodzenia;

k) nazwisko (nazwa) i adres hodowcy;

l) nazwisko (nazwa) i adres właściciela;

m) rodowód:

Ojciec Dziadek Babka

Numer księgi
hodowlanej

Numer księgi
hodowlanej

Numer księgi
hodowlanej

Matka Dziadek Babka

Numer księgi
hodowlanej

Numer księgi
hodowlanej

Numer księgi
hodowlanej

n) wszystkie dostępne wyniki badań sprawności oraz aktualne
wyniki oceny genetycznej, uwzględniające także szczególne
cechy genetyczne oraz wady genetyczne, dotyczące zwie-
rzęcia oraz jego rodziców i dziadków, zgodnie
z wymaganiami programu hodowli dla danej kategorii
i danego zwierzęcia. Jeśli wyniki oceny genetycznej są
dostępne publicznie w Internecie, wystarczy podać odnie-
sienie do strony internetowej, na której można znaleźć te
wyniki;

o) w przypadku ciężarnych samic data inseminacji lub krycia
oraz identyfikacja buhaja rozpłodnika;

p) nazwisko i stanowisko osoby podpisującej, data i miejsce
wydania świadectwa oraz podpis osoby upoważnionej przez
organizację hodowców wydającą świadectwo.

2. Powyższe dane szczegółowe mogą być jednak zawarte
w innych dokumentach zwierzęcia, pod warunkiem że organi-
zacja hodowców prowadząca księgę hodowlaną uwierzytelni je
przy użyciu następującego sformułowania: „Niżej podpisany
zaświadcza, że dane szczegółowe wymagane w myśl art. 2
decyzji Komisji 2005/379/WE są zawarte w załączonych doku-
mentach: …”, uzupełnionego pełnym wykazem stosownych
załączników.

Artykuł 3

1. Świadectwa rodowodowe nasienia zawierają następujące
dane szczegółowe:

a) wszystkie dane wyszczególnione w art. 2 dotyczące buhaja
dawcy nasienia oraz jego grupa krwi lub wynik testu dają-
cego równoważne gwarancje naukowe umożliwiające wery-
fikację jego rodowodu;

b) informacje umożliwiające identyfikację nasienia, data jego
pobrania, nazwa i adres centrum pozyskiwania nasienia lub
centrum przechowywania nasienia oraz nazwa i adres
odbiorcy;

c) w przypadku nasienia przeznaczonego do urzędowych
badań buhajów czystorasowych – nazwa i adres zatwier-
dzonej organizacji lub stowarzyszenia odpowiedzialnego za
przeprowadzanie badań zgodnie z dyrektywą 87/328/EWG;
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d) nazwisko i stanowisko osoby podpisującej, data i miejsce
wydania świadectwa oraz podpis osoby upoważnionej
przez organizację hodowców wydającą świadectwo.

2. Powyższe dane szczegółowe mogą być jednak zawarte
w innych dokumentach dołączonych do nasienia, pod warun-
kiem że organizacja hodowców prowadząca księgę hodowlaną
uwierzytelni je przy użyciu następującego sformułowania: „Niżej
podpisany zaświadcza, że dane szczegółowe wymagane zgodnie
z art. 3 decyzji Komisji 2005/379/WE są zawarte
w załączonych dokumentach: …”, uzupełnionego pełnym
wykazem stosownych załączników.

Artykuł 4

1. Świadectwa rodowodowe komórek jajowych zawierają
następujące dane szczegółowe:

a) wszystkie dane wyszczególnione w art. 2 dotyczące krowy
dawcy komórek jajowych oraz jej grupa krwi lub wynik
testu dającego równoważne gwarancje naukowe umożliwia-
jące weryfikację jej rodowodu;

b) informacje umożliwiające identyfikację komórek jajowych,
data ich pobrania, nazwa i adres zespołu pobierania
komórek jajowych oraz nazwa i adres odbiorcy;

c) jeśli w probówce znajduje się więcej niż jedna komórka
jajowa, wyraźnie oznaczenie ilości komórek jajowych, przy
czym wszystkie one muszą pochodzić od tej samej matki;

d) nazwisko i stanowisko osoby podpisującej, data i miejsce
wydania świadectwa oraz podpis osoby upoważnionej
przez organizację hodowców wydającą świadectwo.

2. Powyższe dane szczegółowe mogą być jednak zawarte
w innych dokumentach komórek jajowych, pod warunkiem
że organizacja hodowców prowadząca księgę hodowlaną uwie-
rzytelni je przy użyciu następującego sformułowania: „Niżej
podpisany zaświadcza, że dane szczegółowe wymagane
w myśl art. 4 decyzji Komisji 2005/379/WE są zawarte
w załączonych dokumentach: …”, uzupełnionego pełnym
wykazem stosownych załączników.

Artykuł 5

1. Świadectwa rodowodowe zarodków zawierają następujące
dane szczegółowe:

a) wszystkie dane wyszczególnione w art. 2 dotyczące krowy
dawcy komórek jajowych i buhaja rozpłodnika oraz ich
grupy krwi lub wyniki testów dających równoważne
gwarancje naukowe umożliwiające weryfikację ich rodo-
wodu;

b) informacje umożliwiające identyfikację zarodka, data jego
pobrania, nazwa i adres zespołu pobierania zarodków oraz
nazwa i adres odbiorcy;

c) jeśli w probówce znajduje się więcej niż jeden zarodek,
wyraźnie oznaczenie ilości zarodków, przy czym wszystkie
one muszą pochodzić od tych samych rodziców;

d) nazwisko i stanowisko osoby podpisującej, data i miejsce
wydania świadectwa oraz podpis osoby upoważnionej
przez organizację hodowców wydającą świadectwo.

2. Powyższe dane szczegółowe mogą być jednak zawarte
w innych dokumentach zarodków, pod warunkiem że organi-
zacja hodowców prowadząca księgę hodowlaną uwierzytelni je
przy użyciu następującego sformułowania: „Niżej podpisany
zaświadcza, że dane szczegółowe wymagane w myśl art. 5
decyzji Komisji 2005/379/WE są zawarte w załączonych doku-
mentach: …”, uzupełnionego pełnym wykazem stosownych
załączników.

Artykuł 6

Niniejszym uchyla się decyzje 86/404/EWG, 88/124/EWG oraz
96/80/WE.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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