
DYREKTYWA RADY 2005/24/WE

z dnia 14 marca 2005 r.

zmieniająca dyrektywę 87/328/EWG w odniesieniu do stacji składowania nasienia
i wykorzystywania komórek jajowych i zarodków pochodzących od zwierząt hodowlanych

czystorasowych z gatunku bydła

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 dyrektywy Rady 87/328/EWG z dnia 18
czerwca 1987 r. w sprawie dopuszczania zwierząt
hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła do
celów hodowlanych (3) przewiduje, że nasienie przezna-
czone do handlu wewnątrzwspólnotowego powinno być
gromadzone, przetwarzane i przechowywane
w urzędowo zatwierdzonych ośrodkach sztucznego
unasienniania.

(2) Dyrektywa Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988
r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt wymagane
w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie
nasienia bydła domowego (4) umożliwia składowanie
nasienia nie tylko w stacjach pobierania nasienia, lecz
także w stacjach składowania nasienia,

(3) Dla zapewnienia spójności prawodawstwa Wspólnoty art.
4 dyrektywy 87/328/EWG powinien zostać dostosowany
do rozszerzonego zakresu stosowania i do nowo wpro-
wadzonych definicji w dyrektywie 88/407/EWG.
W związku z tym należałoby dostosować dyrektywę
87/328/EWG do pozostałego prawodawstwa
w dziedzinie zwierząt hodowlanych czystorasowych
w odniesieniu do komórek jajowych i zarodków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 87/328/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących zdrowia zwierząt
Państwa Członkowskie zapewniają brak zakazów, ograniczeń
i utrudnień w odniesieniu do:

— dopuszczania krów czystorasowych do celów hodowla-
nych,

— dopuszczania byków czystorasowych do celów rozrodu
naturalnego, oraz

— wykorzystywania komórek jajowych i zarodków pocho-
dzących od krów czystorasowych.”

2) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Państwa Członkowskie zapewnią, by w ramach handlu
wewnątrzwspólnotowego nasienie określone w art. 2 było
pobierane, poddawane obróbce i składowane w stacjach jego
pobierania lub, w odpowiednich przypadkach, składowane
w stacjach składowania, zatwierdzonych zgodnie
z dyrektywą Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988
r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane
w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie
nasienia bydła domowego (*).

___________
(*) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio

zmieniona decyzją Komisji 2004/101/WE (Dz.U. L 30
z 4.2.2004, str. 15).”.
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(1) Opinia z dnia 14 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia z dnia 15 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 167 z 26.6.1987, str. 54.
(4) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona

decyzją Komisji 2004/101/WE (Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 15).



Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą do 24 marca 2007 r.
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Człon-
kowskie przekażą niezwłocznie Komisji teksty tych przepisów
wraz z tabelą zgodności między tymi przepisami a przepisami
niniejszej dyrektywy.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odnie-
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania tych odniesień
określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawo-
wych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach
objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza Dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2005 r.

W imieniu Rady
F. BODEN

Przewodniczący
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