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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 17. května 2005
o potvrzení o původu zvířete a údajích o původu čistokrevného plemenného skotu, jeho spermatu,
vajíček a embryí
(oznámeno pod číslem K(2005) 1436)
(Text s významem pro EHP)

(2005/379/ES)
skotu, o označování hovězího masa a výrobků
z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
820/97 (5).

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
(4)

Zvláštní ustanovení o úředním testování čistokrevných
plemenných býků jsou stanovena ve směrnici Rady
87/328/EHS ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného plemenného skotu do plemenitby (6).

(5)

Potvrzení o původu by měla zákazníkům poskytnout
základní údaje o zvířeti nebo jeho zárodečných produktech v souladu se zvláštními požadavky stanovenými
v rozhodnutích 86/404/EHS, 88/124/EHS a 96/80/ES.
Na základě zkušeností s vývojem informačních technologií a s přihlédnutím ke skutečnosti, že některé výsledky
genetického vyhodnocování jsou přístupné veřejnosti, se
ukazuje, že doporučení jednotného modelu potvrzení již
není nadále nezbytné a že určité údaje mohou být
v některých případech poskytnuté v dostačující míře
odkazem na jejich veřejný zdroj.

(6)

Potvrzení o původu nebo doklady potvrzující rovnocenné údaje jsou vydávány subjekty uznanými podle
rozhodnutí Komise 84/247/EHS ze dne 27. dubna
1984 o kritériích pro uznávání chovatelských organizací
a sdružení, které vedou nebo zakládají plemenné knihy
pro čistokrevný plemenný skot (7). Zdá se však vhodné,
aby potvrzení o původu pro sperma mohla být vydávána
rovněž inseminačními stanicemi uznanými podle směrnice Rady 88/407/EHS o veterinárních požadavcích na
obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na
jeho dovoz (8) a aby potvrzení o původu pro embrya
mohla být vydávána rovněž týmy pro odběr embryí
uznanými podle směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25.
září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi
skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích
zemí (9).

s ohledem na směrnici Rady č. 77/504/EHS ze dne 25. července
1977 o čistokrevném plemenném skotu (1), a zejména na čl. 6
odst. 1 pátou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 77/504/EHS mohou členské státy vyžadovat, aby čistokrevný plemenný skot, jeho sperma,
vajíčka a embrya byla při obchodu v rámci Společenství
doprovázena potvrzením o původu vydaným oficiálně
uznanými organizacemi nebo sdruženími chovatelů
(dále jen „potvrzení o původu“). Směrnice dále stanoví,
že údaje uvedené v potvrzení o původu by měly být
harmonizovány.

(2)

Vzory potvrzení o původu a údajů, které mají být
uvedeny v tomto vzoru nebo v obdobném dokumentu,
jsou stanovené pro čistokrevný skot v rozhodnutí
Komise 86/404/EHS (2), pro sperma a embrya
v rozhodnutí Komise 88/124/EHS (3) a pro vajíčka
v rozhodnutí Komise 96/80/ES (4). V zájmu jasnosti
a přehlednosti právních předpisů Společenství by rozhodnutí 86/404/EHS, 88/124/EHS a 96/80/ES měla být
zrušena a nahrazena jediným rozhodnutím.

(3)

Ustanovení o identifikaci skotu jsou stanovena v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne
17. července 2000 o systému identifikace a evidence

(1) Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná
nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
(2) Úř. věst. L 233, 20.8.1986, s. 19.
3
( ) Úř. věst. L 62, 8.3.1988, s. 32. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí
2002/8/ES (Úř. věst. L 3, 5.1.2002, s. 53).
(4) Úř. věst. L 19, 25.1.1996, s. 50. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí
2002/8/ES.

(5)
(6)
(7)
(8)

Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.
Úř. věst. L 167, 26.6.1987, s. 54.
Úř. věst. L 125, 12.5.1984, s. 58.
Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná
rozhodnutím Komise 2004/101/ES (Úř. věst. L 30, 4.2.2004, s. 15).
(9) Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná
nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
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Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého zootechnického výboru,

m) původ zvířete:

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Toto rozhodnutí stanoví údaje, které mají být obsažené
v potvrzeních o původu nebo v průvodních dokumentech pro
čistokrevný plemenný skot, jeho sperma, vajíčka a embrya při
obchodu v rámci Společenství. V souladu s tímto rozhodnutím
jsou potvrzení o původu vydávána organizacemi nebo sdruženími chovatelů (dále jen „chovatelské organizace“) úředně uznanými podle rozhodnutí 84/247/EHS. Potvrzení o původu pro
sperma mohou být vydávána také inseminačními stanicemi
podle směrnice 88/407/EHS a potvrzení o původu pro embrya
mohou být vydávána také týmy pro odběr embryí schválenými
podle směrnice 89/556/EHS na základě údajů poskytnutých
chovatelskými organizacemi podle čl. 3 odst. 2 a čl. 5 odst. 2
tohoto rozhodnutí.
Článek 2
1.

b) název vydávající chovatelské organizace úředně uznané
podle rozhodnutí 84/247/EHS;
c) název plemenné knihy;
d) plemeno;

číslo zápisu v plemenné knize;

g) datum vydání potvrzení;
h) systém identifikace;

j)

Matka otce

Plemenná kniha č.

Plemenná kniha č.

Plemenná kniha č.

Matka

Otec matky

Matka matky

Plemenná kniha č.

Plemenná kniha č.

Plemenná kniha č.

o) u březích samic datum inseminace nebo plemenitby
a identifikace býka dárce;

p) jméno a postavení podepsané osoby, datum a místo vydání
potvrzení a podpis jednotlivce pověřeného vydávající chovatelskou organizací.

2.
Tyto údaje však mohou být obsaženy v jiných průvodních
dokumentech pro zvíře pod podmínkou, že chovatelská organizace, která vede plemennou knihu, potvrdí dokumenty následující větou: „Níže podepsaný potvrzuje, že údaje požadované
podle článku 2 rozhodnutí Komise 2005/379/ES jsou obsažené
v přiložených dokumentech: …“, doplněno taxativním
seznamem odpovídajících příloh.

Článek 3
1.

Potvrzení o původu pro sperma obsahují tyto údaje:

a) všechny údaje uvedené v článku 2 týkající se býka dárce
spermatu, jakož i jeho krevní skupiny nebo výsledků testů,
které s ohledem na ověření původu poskytují rovnocenné
vědecké záruky;

identifikační číslo podle nařízení (ES) č. 1760/2000;
datum narození:

k) jméno a adresa chovatele;
l)

Otec otce

n) všechny
dostupné
výsledky
kontroly
užitkovosti
a aktualizované výsledky stanovení genetické hodnoty
zvířete včetně dědičných zvláštností a vad zvířete a jeho
rodičů a prarodičů v souladu s požadavky chovatelských
programů pro kategorii uvedeného zvířete. Pokud jsou
výsledky stanovení genetické hodnoty dostupné na internetu, stačí učinit odkaz na internetovou stránku, kde je
možné tyto výsledky nalézt;

e) pohlaví;

i)

Otec

Potvrzení o původu obsahují tyto údaje:

a) tento název: „Potvrzení o původu vydané v souladu
s rozhodnutím Komise 2005/379/ES pro obchod uvnitř
Společenství“;

f)

18.5.2005

jméno a adresa majitele;

b) informaci umožňující identifikaci spermatu, datum odběru
a název a adresu inseminační stanice a příjemce;

c) pro sperma určené k úřednímu testování čistokrevných
plemenných býků název a adresu schválené organizace
nebo sdružení chovatelů odpovědných za provádění testování podle směrnice 87/328/EHS;
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d) jméno a postavení podepsané osoby, datum a místo vydání
potvrzení a podpis jednotlivce pověřeného vydávající chovatelskou organizací.
2.
Tyto údaje však mohou být obsaženy v jiných průvodních
dokumentech pro sperma pod podmínkou, že chovatelská organizace, která vede plemennou knihu, potvrdí dokumenty následující větou: „Níže podepsaný potvrzuje, že údaje požadované
podle článku 3 rozhodnutí Komise 2005/379/ES jsou obsažené
v přiložených dokumentech: …“, doplněno taxativním
seznamem odpovídajících příloh.
Článek 4
1.

a) všechny údaje uvedené v článku 2 týkající se krávy dárkyně
a býka dárce, jakož i jejich krevních skupin nebo výsledků
testů, které s ohledem na ověření původu poskytují rovnocenné vědecké záruky;

b) informaci umožňující identifikaci embryí, datum jejich
odběru a název a adresu týmu pro odběr embryí a příjemce;

c) pokud je v jedné dávce více než jedno embryo, musí se
upřesnit počet embryí, která musí všechna pocházet od stejných rodičů;

Potvrzení o původu pro vajíčka obsahují tyto údaje:

a) všechny údaje uvedené v článku 2 týkající se krávy dárkyně
vajíček, jakož i její krevní skupiny nebo výsledků testů, které
s ohledem na ověření původu poskytují rovnocenné vědecké
záruky;
b) informaci umožňující identifikaci vajíček, datum jejich
odběru a název a adresu týmu pro odběr vajíček a příjemce;
c) pokud je v jedné dávce více než jedno vajíčko, musí se
upřesnit počet vajíček, která musí všechna pocházet od
stejné matky;
d) jméno a postavení podepsané osoby, datum a místo vydání
potvrzení a podpis jednotlivce pověřeného vydávající chovatelskou organizací.
2.
Tyto údaje však mohou být obsaženy v jiných průvodních
dokumentech pro vajíčka pod podmínkou, že chovatelská organizace vlastnící plemennou knihu potvrdí dokumenty následující větou: „Níže podepsaný potvrzuje, že údaje požadované
podle článku 4 rozhodnutí Komise 2005/379/ES jsou obsažené
v přiložených dokumentech: …“, doplněno úplným seznamem
odpovídajících příloh.
Článek 5
1.
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Potvrzení o původu pro embrya obsahují následující údaje:

d) jméno a postavení podepsané osoby, datum a místo vydání
potvrzení a podpis jednotlivce pověřeného vydávající chovatelskou organizací.

2.
Tyto údaje však mohou být obsaženy v jiných průvodních
dokumentech pro embrya pod podmínkou, že chovatelská organizace, která vede plemennou knihu, potvrdí dokumenty následující větou: „Níže podepsaný potvrzuje, že údaje požadované
podle článku 5 rozhodnutí Komise 2005/379/ES jsou obsažené
v přiložených dokumentech: …“, doplněno taxativním
seznamem odpovídajících příloh.
Článek 6
Rozhodnutí 86/404/EHS, 88/124/EHS a 96/80/ES se zrušují.
Článek 7
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. května 2005.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise

