
DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 lutego 2006 r.

zmieniająca załącznik C do dyrektywy Rady 89/556/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa
zdrowia zwierzęcia w handlu wewnątrzwspólnotowym zarodkami bydła domowego

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 193)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/60/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 zwie-
rząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz
z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szcze-
gólności jej art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 89/556/EWG określa warunki zdrowotne
zwierząt, regulujące handel wewnątrzwspólnotowy oraz
przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego.

(2) Wymieniona dyrektywa stanowi między innymi, że
zarodków bydlęcych nie należy wysyłać z jednego
państwa członkowskiego do drugiego, chyba że zostały
poczęte w wyniku sztucznego zapłodnienia lub zapłod-
nienia in vitro nasieniem reproduktora dawcy, który
w czasie pobrania nasienia znajdował się w punkcie
pobierania zatwierdzonym przez organy właściwe do
celów pobierania, preparowania i przechowywania
nasienia, lub zapłodnienia nasieniem przywiezionym
zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG z dnia
14 czerwca 1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne
zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym
oraz w przywozie zamrożonego nasienia bydła domo-
wego (2).

(3) Załącznik C do dyrektywy 89/556/EWG ustala wzór
świadectwa zdrowia zwierzęcia w handlu wewnątrz-
wspólnotowym zarodkami bydła domowego. Świa-
dectwo, o którym mowa, nie zawiera żadnych szczegól-
nych wymogów dotyczących nasienia użytego do
zapłodnienia.

(4) W handlu embrionami napotkano problemy, w szcze-
gólności po przyjęciu w dyrektywie 88/407/EWG zmie-

nionej dyrektywą 2003/43/WE (3) surowszych zasad
w zakresie przyjmowania nasienia byków przez punkty
pobierania.

(5) W celu uniknięcia problemów związanych z certyfikacją
w obecnym wzorze świadectwa zdrowia zwierzęcia
należy uwzględnić dodatkowy wymóg certyfikacji prze-
widujący, by nasienie użyte do zapłodnienia było zgodne
z wymogami dyrektywy 88/407/EWG.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę
89/556/EWG.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik C do dyrektywy 89/556/EWG zastępuje się tekstem
znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 23 lutego 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2006 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 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2006/16/WE (Dz.U. L 11 z 17.1.2006, str. 21). (3) Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 23.
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