
KOMISJA 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 18 września 2009 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/73/WE w zakresie informacyjnych stron 
internetowych z wykazami zakładów i laboratoriów zatwierdzonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii i zootechniki 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6950) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/712/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 
1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa
jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą 
chlewną ( 1 ), zwłaszcza jej art. 6a akapit trzeci, art. 11 ust. 6 
i art. 13 ust. 6, 

uwzględniając dyrektywę Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 
1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych 
z gatunku bydła ( 2 ), w szczególności jej art. 4a ust. 2, 

uwzględniając dyrektywę 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 ( 3 ), w szczególności jej art. 5 
ust. 3 i art. 9 ust. 3, 

uwzględniając dyrektywę Rady 88/661/EWG z dnia 19 grudnia 
1988 r. w sprawie norm zootechnicznych mających zastoso
wanie do zwierząt hodowlanych z gatunku świń ( 4 ), 
w szczególności jej art. 4a akapit drugi, 

uwzględniając dyrektywę Rady 89/361/EWG z dnia 30 maja 
1989 r. dotyczącą owiec i kóz hodowlanych czystorasowych ( 5 ), 
w szczególności jej art. 5 akapit drugi, 

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 
25 września 1989 r. sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, 

regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz 
z państw trzecich zarodków bydła domowego ( 6 ), 
w szczególności jej art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 3, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 
1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych 
warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi ( 7 ), 
w szczególności jej art. 5 akapit drugi, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/428/EWG z dnia 26 czerwca 
1990 r. w sprawie handlu zwierzętami z rodziny koniowatych 
przeznaczonymi do udziału w zawodach oraz ustanawiającą 
warunki udziału w takich zawodach ( 8 ), w szczególności jej 
art. 4 ust. 3, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 
1990 r. ustanawiającą warunki sanitarne odnośnie do zwierząt 
mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasie
niem bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie ( 9 ), 
w szczególności jej art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 3, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/539/EWG z dnia 
15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych 
zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy 
i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych ( 10 ), 
w szczególności jej art. 4 i art. 6a akapit drugi, 

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 
1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulują
cych handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami ( 11 ), 
w szczególności jej art. 8a ust. 6 i art. 8b ust. 5 akapit drugi,
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uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 
1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli 
weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty 
z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 
90/425/EWG oraz 90/675/EWG ( 1 ), w szczególności jej art. 
10 ust. 4 lit. b), 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 
1992 r. ustanawiającą zasady kontroli i środki zwalczania afry
kańskiego pomoru koni ( 2 ), w szczególności jej art. 14 ust. 1 
akapit drugi, 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 
1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące 
handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek 
jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach 
Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 
90/425/EWG ( 3 ), w szczególności jej art. 11 ust. 4 akapit trzeci, 
art. 13 ust. 2 lit. d) akapit trzeci i art. 17 ust. 3 lit. b) akapit 
piąty, 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 
1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzeko
mego pomoru drobiu ( 4 ), w szczególności jej art. 14 ust. 5 
akapit drugi, 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 
1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania 
niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się 
do choroby pęcherzykowej świń ( 5 ), w szczególności jej art. 17 
ust. 7, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 
2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli 
i zwalczania choroby niebieskiego języka ( 6 ), w szczególności jej 
art. 15 ust. 1 akapit drugi, 

uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 
2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za usta
nawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serolo
gicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko 
wściekliźnie ( 7 ), w szczególności jej art. 3 ust. 3, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 
23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków 
zwalczania klasycznego pomoru świń ( 8 ), w szczególności jej 
art. 17 ust. 1 lit. b) akapit drugi, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 
2002 r. ustanawiającą przepisy szczególne w celu zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającą dyrektywę 
92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego 
pomoru świń ( 9 ), w szczególności jej art. 18 ust. 1 lit. b) akapit 
drugi, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy 
ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG ( 10 ), w szczególności 
jej art. 51 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Handel wewnątrzwspólnotowy niektórymi żywymi zwie
rzętami i produktami pochodzącymi od tych zwierząt 
mogą prowadzić tylko zakłady spełniające warunki zapi
sane w odpowiednich przepisach wspólnotowych 
i zatwierdzone dla tych celów przez organ państwa 
członkowskiego właściwy dla miejsca ich położenia. 

(2) W dyrektywie Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. 
upraszczającej procedury dotyczące podawania 
i publikowania informacji z dziedziny weterynarii 
i zootechniki ( 11 ) przewidziano, że państwa członkowskie 
sporządzają, aktualizują oraz udostępniają innym 
państwom członkowskim i ogółowi społeczeństwa 
wykazy zatwierdzonych zakładów weterynaryjnych 
i zootechnicznych. 

(3) Ponadto w dyrektywie 2008/73/WE nałożono na 
państwa członkowskie obowiązek udostępniania innym 
państwom członkowskim i ogółowi społeczeństwa aktua
lnych informacji dotyczących krajowych laboratoriów 
referencyjnych i pewnych innych laboratoriów wyzna
czonych przez państwa członkowskie zgodnie 
z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi. 

(4) Dla ułatwienia innym państwom członkowskim 
i ogółowi społeczeństwa dostępu do wykazów zatwier
dzonych zakładów i laboratoriów państwa członkowskie 
powinny udostępniać te wykazy w formie elektronicznej 
za pośrednictwem informacyjnych stron internetowych. 

(5) Komisja powinna wspomóc państwa członkowskie 
w przekazywaniu wspomnianych wykazów innym 
państwom członkowskim i ogółowi społeczeństwa, 
udostępniając adres swojej strony internetowej, na której 
zamieszczone będą linki do krajowych informacyjnych 
stron internetowych państw członkowskich. 

(6) Dla ułatwienia elektronicznej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi oraz zapewnienia przejrzys
tości i czytelności wykazów istotne jest, aby miały one 
taką samą formę w całej Wspólnocie. Należy zatem okre 
ślić w załącznikach do niniejszej decyzji wzory układu 
informacyjnych stron internetowych.
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(7) W przypadku koniowatych format sporządzanych 
zgodnie art. 5 dyrektywy 90/427/WE wykazów zatwier
dzonych lub uznanych jednostek prowadzących lub 
zakładających księgi stadne powinien obejmować także 
informacje wymagane zgodnie z art. 22 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. 
wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG 
i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji 
koniowatych ( 1 ) oraz powinien nadawać się do ujęcia 
w nim innych organów wydających dokumenty identyfi
kacyjne dla zarejestrowanych koniowatych lub koniowa
tych do hodowli i produkcji. 

(8) Poprzez odniesienie do art. 2 ust. 2 lit. o) dyrektywy 
64/432/EWG w art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 
90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie 
warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących prze
mieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych 
z państw trzecich ( 2 ) zakłada się obowiązek prowadzenia 
wykazu miejsc gromadzenia zwierząt zatwierdzonych dla 
celów handlu koniowatymi, w tymi punktów groma
dzenia lub punktów etapowych. 

(9) Państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji 
dyrektywy 2008/73/WE najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2010 r. Również do tego terminu powinny zostać 
udostępnione informacyjne strony internetowe. 

(10) W decyzji Komisji 2007/846/WE z dnia 6 grudnia 
2007 r. ustanawiającej wzór wykazów jednostek zatwier
dzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi 
przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz 
zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych 
wykazów do Komisji ( 3 ) ustanowiono wspólny wzór 
wykazów niektórych jednostek zatwierdzonych przez 
państwa członkowskie oraz przepisy dotyczące przekazy
wania tych wykazów. 

(11) W interesie przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego 
należy zatem uchylić decyzję 2007/846/WE i zastąpić ją 
niniejszą decyzją. 

(12) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt oraz Stałego Komitetu ds. Zootech
niki, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Informacyjne strony internetowe 

1. Państwa członkowskie utworzą najpóźniej do dnia 
1 stycznia 2010 r. informacyjne strony internetowe służące 
udostępnianiu w formie elektronicznej innym państwom człon
kowskim i ogółowi społeczeństwa wykazów następujących 
zakładów i laboratoriów zatwierdzonych, uznanych lub 
w inny sposób wyznaczonych zgodnie z dyrektywami wymie
nionymi w załączniku I („zatwierdzenie”): 

a) zakłady weterynaryjne określone w rozdziale 1 załącznika II; 

b) zakłady zootechniczne określone w rozdziale 2 załącznika II; 
oraz 

c) laboratoria określone w rozdziale 3 załącznika II. 

2. Państwa członkowskie tworzą informacyjne strony inter
netowe zgodnie z wzorami określonymi w załączniku II i z 
dodatkowymi wymogami określonymi w załączniku III. 

3. Państwa członkowskie aktualizują informacyjne strony 
internetowe, uwzględniając wszystkie nowe przypadki zatwier
dzenia oraz zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia 
w odniesieniu do zakładów i laboratoriów, które przestały speł
niać warunki określone w odpowiednich przepisach wspólnoto
wych. 

4. Państwa członkowskie przekazują Komisji adres interne
towy swoich informacyjnych stron internetowych. 

Artykuł 2 

Uchylenie 

Decyzja 2007/846/WE traci moc od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I 

ROZDZIAŁ 1 

Prawodawstwo w dziedzinie weterynarii 

Dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na 
handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną 

Dyrektywa Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt wymagane 
w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożonego nasienia bydła domowego 

Dyrektywa Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel 
wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego 

Dyrektywa 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących prze
mieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich 

Dyrektywa Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiająca warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające 
zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie 

Dyrektywa Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących 
handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych 

Dyrektywa Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących 
handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami 

Dyrektywa Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weteryna
ryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 
90/425/EWG oraz 90/675/EWG 

Dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego 
pomoru koni 

Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt regulujące handel 
i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 
90/425/EWG 

Dyrektywa Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania rzekomego 
pomoru drobiu 

Dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki zwalczania 
niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń 

Dyrektywa Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne dotyczące kontroli 
i zwalczania choroby niebieskiego języka 

Decyzja Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określająca specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie 
kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko 
wściekliźnie 

Dyrektywa Rady 2001/89/EWG z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycz
nego pomoru świń 

Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykań
skiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru 
świń 

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków 
i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG
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ROZDZIAŁ 2 

Prawodawstwo w dziedzinie zootechniki 

Dyrektywa Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła 

Dyrektywa Rady 88/661/EWG z dnia 19 grudnia 1988 r. w sprawie norm zootechnicznych mających zastosowanie do 
zwierząt hodowlanych z gatunku świń 

Dyrektywa Rady 89/361/EWG z dnia 30 maja 1989 r. dotycząca owiec i kóz hodowlanych czystorasowych 

Dyrektywa Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków 
handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi 

Dyrektywa Rady 90/428/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie handlu zwierzętami z rodziny koniowatych 
przeznaczonymi do udziału w zawodach oraz ustanawiającą warunki udziału w takich zawodach
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ZAŁĄCZNIK II 

ROZDZIAŁ 1 

ZAKŁADY WETERYNARYJNE 

I. Miejsca gromadzenia zwierząt 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz miejsc gromadzenia zwierząt zatwierdzonych dla celów wewnątrz

wspólnotowego handlu bydłem i świniami (dyrektywa 64/432/EWG), konio
watymi (dyrektywa 90/426/EWG), owcami i kozami (dyrektywa 91/68/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Gatunek 

… 
Uwagi 

@ 
www 

II. Pośrednicy 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wyko

rzystywanych przez pośredników w ich działalności (dyrektywy 64/432/EWG 
i 91/68/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Gatunek 

… 
Uwagi 

@ 
www 

III. Centra pozyskiwania i przechowywania nasienia 

a) Centra pozyskiwania nasienia bydła 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrz

wspólnotowego handlu nasieniem bydła domowego (dyrektywa 88/407/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Uwagi 

@ 
www
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b) Centra przechowywania nasienia bydła 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych centrów przechowywania nasienia dla celów 

wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem bydła domowego (dyrektywa 
88/407/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Uwagi 

@ 
www 

c) Centra pozyskiwania nasienia świń 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrz

wspólnotowego handlu nasieniem świń domowych (dyrektywa 90/429/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Uwagi 

@ 
www 

d) Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrz

wspólnotowego handlu nasieniem owiec i kóz domowych (dyrektywa 
92/65/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Uwagi 

@ 
www 

e) Centra przechowywania nasienia owiec i kóz 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych centrów przechowywania nasienia dla celów 

wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem owiec i kóz domowych (dyrektywa 
92/65/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Uwagi 

@ 
www
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f) Centra pozyskiwania nasienia koniowatych 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrz

wspólnotowego handlu nasieniem domowych koniowatych (dyrektywa 
92/65/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Uwagi 

@ 
www 

g) Centra przechowywania nasienia koniowatych 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych centrów przechowywania nasienia dla celów 

wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem domowych koniowatych (dyrektywa 
92/65/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Uwagi 

@ 
www 

IV. Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków 

a) Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków bydła 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych zespołów pozyskiwania lub wytwarzania zarodków 
(zaznaczyć właściwe) dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zarodkami 

i komórkami jajowymi bydła domowego (dyrektywa 89/556/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Pozyskiwanie 

… 
Wytwarzanie 

… 
Uwagi 

@ 
www 

  

b) Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków koniowatych 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych zespołów pozyskiwania lub wytwarzania zarodków 
(zaznaczyć właściwe) dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zarodkami 
i komórkami jajowymi domowych koniowatych (dyrektywa 92/65/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Pozyskiwanie 

… 
Wytwarzanie 

… 
Uwagi 

@ 
www 
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c) Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków owiec i kóz 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych zespołów pozyskiwania lub wytwarzania zarodków 
(zaznaczyć właściwe) dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zarodkami 
i komórkami jajowymi owiec i kóz domowych (dyrektywa 92/65/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Pozyskiwanie 

… 
Wytwarzanie 

… 
Uwagi 

@ 
www 

  

d) Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków świń 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych zespołów pozyskiwania lub wytwarzania zarodków 
(zaznaczyć właściwe) dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zarodkami 

i komórkami jajowymi świń domowych (dyrektywa 92/65/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Pozyskiwanie 

… 
Wytwarzanie 

… 
Uwagi 

@ 
www 

  

V. Miejsca lub stacje kwarantanny 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków 

innych niż drób (dyrektywy 92/65/EWG i 91/496/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa właściwej 
lokalnej jednostki 

weterynaryjnej 
(LJW) 

… 
Numer LJW 

w Traces 

… 
Dane teleadresowe LJW 

… 
Uwagi 

@ 
www
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VI. Zakłady produkcji drobiu 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz zakładów produkcji drobiu (zaznaczyć właściwe) (dyrektywa 90/539/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Wylęgarnia 

… 
Hodowla 

… 
Chów 

… 
Uwagi 

@ 
www 

   

VII. Jednostki, instytuty i ośrodki 

… 
Państwo członkowskie 

(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych dla celów wewnątrz
wspólnotowego handlu zwierzętami określonymi w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 

92/65/EWG 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Numer zatwier

dzenia 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Uwagi 

@ 
www 

ROZDZIAŁ 2 

ZAKŁADY ZOOTECHNICZNE 

I. Jednostki zatwierdzone lub uznane dla celów prowadzenia lub zakładania ksiąg hodowlanych, ksiąg hodow
lanych owiec i kóz lub ksiąg stadnych 

a) Bydło 

… 
Państwo człon

kowskie 
(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz jednostek, o których mowa w art. 1 lit. b) dyrektywy 77/504/EWG, oficjalnie uznanych 

dla celów prowadzenia lub zakładania ksiąg hodowlanych 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Nazwa 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Uwagi 

@ 
www 

b) Świnie (świnie hodowlane czystorasowe) 

… 
Państwo człon

kowskie 
(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz jednostek, o których mowa w art. 1 lit. c) dyrektywy 88/661/EWG, oficjalnie uznanych 

dla celów prowadzenia ksiąg hodowlanych 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Nazwa 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Nazwa rasy 

… 
Uwagi 

@ 
www
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c) Świnie (świnie hodowlane krzyżówki) 

… 
Państwo człon

kowskie 
(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz jednostek, o których mowa w art. 1 lit. d) dyrektywy 88/661/EWG, oficjalnie uznanych 

dla celów prowadzenia rejestrów 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Nazwa 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Uwagi 

@ 
www 

d) Owce 

… 
Państwo człon

kowskie 
(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz jednostek, o których mowa w art. 2 lit. b) dyrektywy 89/361/EWG, oficjalnie uznanych 

dla celów prowadzenia lub zakładania ksiąg hodowlanych owiec lub kóz 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Nazwa 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Nazwa rasy 

… 
Uwagi 

@ 
www 

e) Kozy 

… 
Państwo człon

kowskie 
(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz jednostek, o których mowa w art. 2 lit. b) dyrektywy 89/361/EWG, oficjalnie uznanych 

dla celów prowadzenia lub zakładania ksiąg hodowlanych owiec lub kóz 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Nazwa 

… 
Data zatwier

dzenia 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Nazwa rasy 

… 
Uwagi 

@ 
www 

f) Koniowate 

… 
Państwo człon

kowskie 
(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz jednostek, o których mowa w art. 2 lit. c) dyrektywy 90/427/EWG, oficjalnie uznanych 

dla celów prowadzenia lub zakładania ksiąg stadnych 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Sześciozna

kowy zgodny 
z UELN kod 

identyfikacyjny 
bazy danych 

… 
Nazwa 

… 
Data zatwierdzenia 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Nazwa rasy 

… 
Księga stadna 
pochodzenia 

rasy 

… 
Uwagi 

@ 
www
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II. Kryteria podziału środków przeznaczonych na ochronę, rozwój i doskonalenie hodowli 

… 
Państwo człon

kowskie 
(wstawić nazwę) 

… 
Kryteria podziału środków przeznaczonych na ochronę, rozwój i doskonalenie hodowli (dyrektywa 

90/428/EWG) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

III. Zawody konne objęte wyjątkiem od zasady niedyskryminacji 

… 
Państwo człon

kowskie 
(wstawić nazwę) 

… 
Dyscyplina 
jeździecka 

… 
Liczba zawodów objętych wyjątkiem na podstawie art. 4 ust. 2 tiret pierwsze 

dyrektywy Rady 90/428/WE 

… 
Rok 

(wstawić datę) 

ROZDZIAŁ 3 

LABORATORIA 

I. Krajowe laboratoria referencyjne 

… 
Państwo człon

kowskie 
(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych (dyrektywy 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 

92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Dyrektywa 

… 
Choroba 

@ 
www 

II. Inne laboratoria 

… 
Państwo człon

kowskie 
(wstawić nazwę) 

… 
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu 

skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (decyzja 2000/258/WE) 

… 
Wersja 

(wstawić datę) 

… 
Nazwa 

… 
Dane teleadresowe 

… 
Data zatwierdzenia 

… 
Uwagi 

@ 
www
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ZAŁĄCZNIK III 

1. Nagłówek na każdej informacyjnej stronie internetowej wskazuje nazwę państwa członkowskiego i datę wersji wykazu 
w następującym formacie: dd/mm/rrrr. 

2. Nagłówek każdej informacyjnej strony internetowej podany jest w języku angielskim i w języku urzędowym/językach 
urzędowych państwa członkowskiego. 

3. W przypadku gdy ma być nadany numer zatwierdzenia lub rejestracji, jest on niepowtarzalny w danej kategorii, 
a jednostki wymieniane są w możliwie logicznej kolejności. 

4. Wszystkie informacje dotyczące zakładu lub laboratorium (np. zawieszenie, wycofanie itd.) udostępniane innym 
państwom członkowskim i ogółowi społeczeństwa są podawane w kolumnie „Uwagi”.
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