
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1422 

z dnia 4 sierpnia 2017 r. 

wyznaczające ośrodek referencyjny Unii Europejskiej odpowiedzialny za naukowy i techniczny 
wkład w harmonizację i udoskonalanie metod przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny 

genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych 
i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym 
wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt  
(„rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Podczas posiedzenia grupy roboczej Komisji ds. zootechniki w dniu 15 listopada 2016 r. eksperci z państw 
członkowskich wskazali, że istnieje ciągła potrzeba, aby wspierać harmonizację i udoskonalanie metod przepro
wadzania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, 
które to metody wykorzystywane są przez związki hodowców lub osoby trzecie wyznaczone przez te związki 
hodowców. 

(2)  Zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 Komisja przeprowadziła publiczną procedurę selekcji 
i wyznaczania ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej odpowiedzialnego za naukowy i techniczny wkład 
w harmonizację i udoskonalanie metod w odniesieniu do zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła. 

(3)  Komisja odpowiedzialna za ocenę i selekcję w ramach tej procedury stwierdziła, że ośrodek „Interbull Centre” 
spełnia wymogi określone w pkt 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2016/1012 i może być odpowiedzialny 
za wykonywanie zadań określonych w pkt 2 tego załącznika. 

(4)  Ośrodek „Interbull Centre” należy zatem wyznaczyć na ośrodek referencyjny Unii Europejskiej odpowiedzialny za 
naukowy i techniczny wkład w harmonizację i udoskonalanie metod przeprowadzania oceny wartości użytkowej 
i oceny genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła. Wyznaczanie podlega regularnej 
kontroli zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012. 

(5)  Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 listopada 2018 r. zgodnie z datą rozpoczęcia 
stosowania przewidzianą w art. 69 rozporządzenia (UE) 2016/1012. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wymieniony poniżej ośrodek wyznacza się na ośrodek referencyjny Unii Europejskiej odpowiedzialny za naukowy 
i techniczny wkład w harmonizację i udoskonalanie metod przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny 
genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła: 

Interbull Centre 
Departament Hodowli Zwierząt i Genetyki 
Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolnych – SLU 
Ulls väg 26 
Box 7023 
SE-750 07 Uppsala 
Szwecja 
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(1) Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 66. 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2018 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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