
DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 kwietnia 2006 r.

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

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1248)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/270/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 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 przechowane przez zespoły pobierania zarodków
wymienione w tej decyzji.

(2) Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się z wnioskiem
o wprowadzenie zmian w tych wykazach w pozycjach
dotyczących tego państwa, odnośnie do niektórych
zespołów pobierania i produkcji zarodków.

(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 odnośne zespoły
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 10 kwietnia 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 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
decyzją 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24).

(2) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2006/85/WE (Dz.U. L 40 z 11.2.2006, str. 24).



ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się następujący wiersz dotyczący zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

„US 98ID103
E1127

Pat Richards, DVM
1215 F 2000 S
Bliss, ID

Dr Pat Richards”

b) w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się wiersz w następującym brzmieniu:

„US 05IA120
E608

05IA120
IVF

Trans Ova Genetics
2938 380th St
Sioux Center,
IA 51250

Dr Jon Schmidt”

c) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków nr 91IA029 w Stanach Zjednoczonych Ameryki otrzymuje następu-
jące brzmienie:

„US 91IA029
E544

Westwood Embryo
Services
1760 Dakota Ave
Waverly, IA 50677

Dr James West”

d) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków nr 96CO084 w Stanach Zjednoczonych Ameryki otrzymuje następu-
jące brzmienie:

„US 96CO084
E964

Genetics West
17890 Weld County
Road 5
Berthoud, CO 80513

Dr Thomas L. Rea”
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