
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

ustanawiająca środki przejściowe w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem, komórkami
jajowymi i zarodkami zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni uzyskanych w Bułgarii

i Rumunii

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6823)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/16/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 42,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 1 stycznia 2007 r. nasienie, komórki jajowe
i zarodki zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz
i koni uzyskane w Bułgarii i Rumunii przeznaczone do
handlu wewnątrzwspólnotowego muszą być zgodnie
z prawodawstwem wspólnotowym.

(2) W szczególności, produkty te podlegają wymaganiom
dotyczącym zdrowia zwierząt ustanowionym
w dyrektywie Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca
1988 r. określającej warunki zdrowotne zwierząt wyma-
gane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz
w przywozie nasienia bydła domowego (2), dyrektywie
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 (3), dyrektywie

Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustana-
wiającej warunki zdrowotne zwierząt mające zastoso-
wanie w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz
w przywozie nasienia trzody chlewnej (4) i dyrektywie
Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej
warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz
do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych
i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt
ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty
określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy
90/425/EWG (5).

(3) Niektóre z tych produktów uzyskanych w Bułgarii
i Rumunii przed datą przystąpienia mogą być składo-
wane po dacie przystąpienia. Jednakże te produkty
mogą nie spełniać wszystkich wymagań zdrowotnych
zwierząt stosowanych w handlu wewnątrzwspólno-
towym określonych w prawodawstwie wspólnotowym.

(4) W celu ułatwienia przejścia z istniejącego systemu
produktów z Bułgarii i Rumunii do systemu wynikają-
cego ze stosowania prawodawstwa wspólnotowego właś-
ciwe jest ustanowienie środków przejściowych w handlu
wewnętrznowspólnotowym tymi produktami. Dlatego
też nasienie, komórki jajowe i zarodki zwierząt
z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni uzyskane
przed akcesją zgodnie ze wspólnotowymi wymaganiami
dotyczącymi zdrowia zwierząt dla wywozu tych
produktów z kraju pochodzenia do Wspólnoty obowią-
zującymi przed 1 stycznia 2007 r. powinny być dopusz-
czone do udziału w handlu wewnątrzwspólnotowym.

(5) Jednocześnie takie produkty uzyskane przez akcesją
i niespełniające wymagań prawodawstwa wspólnotowego
powinny być dopuszczone do obrotu handlowego
pomiędzy Bułgarią i Rumunią przez okres przejściowy
8 miesięcy.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(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 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, str. 24).

(4) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 62. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).

(5) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 321). Spros-
towanie Dz.U. L 226 z 25.6.2004.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejszą decyzję stosuje się do nasienia, komórek jajowych
i zarodków zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz
i koni, które podlegają wymaganiom zdrowotnym zwierząt
ustanowionym w dyrektywach 88/407/EWG, 89/556/EWG,
90/429/EWG i 92/65/EWG, i które uzyskano przed dniem 1
stycznia 2007 r. w Bułgarii i Rumunii („produkty”).

Artykuł 2

Wymogi dotyczące wysyłania tych produktów z Bułgarii
i Rumunii do innych państw członkowskich

1. Produkty te są wysyłane z Bułgarii i Rumunii do innych
państw członkowskich tylko wtedy jeśli spełniają następujące
wymogi zgodnie z dyrektywami, o których mowa w art. 1:

a) zostały uzyskane w ośrodkach lub przez grupy upoważnione
do wywozu do Wspólnoty;

b) mają numer identyfikacyjny przydzielony ośrodkowi lub
grupie w celu wywozu do Wspólnoty; oraz

c) spełniają wymagania wspólnotowe dotyczące zdrowia zwie-
rząt obowiązujące przed 1 stycznia 2007 r. w odniesieniu
do wywozu tych produktów z kraju pochodzenia do Wspól-
noty.

2. Świadectwo zdrowia zwierząt towarzyszące wysyłkom
tych produktów zawiera następujące dodatkowe poświadczenie
podpisywane przez urzędowego lekarza weterynarii:

„nasienie (*), komórki jajowe (*) i zarodki (*) zwierząt bydła (*),
świń (*), owiec (*), kóz (*) i koni (*) zgodnie z wymogami okreś-
lonymi w art. 2 decyzji Komisji 2007/16/WE i uzyskane przed
1 stycznia 2007 r.

(*) Niepotrzebne skreślić.”

Artykuł 3

Wymogi dotyczące wysyłania tych produktów pomiędzy
Bułgarią i Rumunią

1. Produkty te są wysyłane pomiędzy Bułgarią i Rumunią
jedynie w przypadku gdy:

a) państwo członkowskie będące miejscem przeznaczenia
zezwala na wysyłkę;

b) produkty te są zgodne z krajowymi wymogami dotyczącymi
zdrowia zwierząt obowiązującymi w kraju przeznaczenia
przed dniem 1 stycznia 2007 r.

2. Świadectwo zdrowia zwierząt towarzyszące wysyłkom
tych produktów zawiera następujące dodatkowe poświadczenie
podpisywane przez urzędowego lekarza weterynarii:

„nasienie (*), komórki jajowe (*) i zarodki (*) zwierząt bydła (*),
świń (*), owiec (*), kóz (*) i koni (*) zgodne z wymogami okreś-
lonymi w art. 3 decyzji Komisji 2007/16/WE uzyskane przed
dniem 1 stycznia 2007 r.

(*) Niepotrzebne skreślić.”

Artykuł 4

Zgodność

Państwa członkowskie podejmują konieczne środki w celu
zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je
do wiadomości publicznej. Niezwłocznie informują o nich
Komisję.

Artykuł 5

Stosowanie

Niniejsza decyzja ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem
wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii
począwszy od dnia wejścia w życie tego traktatu.

Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31
sierpnia 2007 r.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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