
DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 listopada 2005 r.

zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do zespołów pobierania zarodków w Stanach
Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4195)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/774/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia
25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych
zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz
przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1),
w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r.
ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków
i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych
w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty
zarodków bydlęcych (2) stanowi, że Państwa Członkow-
skie mogą sprowadzać zarodki z państw trzecich tylko
w przypadku, gdy zostały one pobrane, przetworzone
i przechowywane przez zespoły pobierania zarodków
wymienione w tej decyzji.

(2) Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się z wnioskiem
o wprowadzenie zmian w tym wykazie w odniesieniu
do pozycji dotyczących tego państwa, a w szczególności
o dodanie jednego zespołu oraz o wykreślenie jednego
zespołu z wykazu.

(3) Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje
w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określo-
nych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne
tego państwa oficjalnie zatwierdziły odnośny zespół

pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do
Wspólnoty.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
92/452/EWG.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany
zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 8 listopada 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).

(2) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2005/450/WE (Dz.U. L 158 z 21.6.2005, str. 24).



ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 92/452/EWG w wykazie dotyczącym Stanów Zjednoczonych Ameryki wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

a) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków nr 91NJ021 E503 zostaje wykreślony:

„US 91NJ021
E503

Huff-N-Puff ET
221 Newbold’s Corner Road
Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt”.

b) dodaje się wiersz w brzmieniu:

„US 05NC114
E705

Kingsmill Farm II
5914 Kemp Road
Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin”.
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