
II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 grudnia 2007 r.

ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie
z różnymi przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz zasadami mającymi

zastosowanie do przekazywania tych wykazów do Komisji

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5882)

(Wersja skodyfikowana)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/846/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca
1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa-
jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą
chlewną (1), w szczególności jej art. 11 ust. 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca
1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane
w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożo-
nego nasienia bydła domowego (2), w szczególności jej art. 5
ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia
25 września 1989 r. sprawie warunków zdrowotnych zwierząt
regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz
z państw trzecich zarodków bydła domowego (3),
w szczególności jej art. 5 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulują-
cych przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowa-
tych z państw trzecich (4), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt mające
zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz przy-
wozie nasienia trzody chlewnej (5), w szczególności jej art. 5
ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia
1991 r. sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulują-
cych handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (6),
w szczególności jej art. 8a ust. 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca
1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące
handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek
jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt
ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określo-
nych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (7),
w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. c) oraz art. 18 ust. 1
tiret czwarte,
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(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmie-
niona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007,
str. 26).

(2) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona
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(5) 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).

(6) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/104/WE.

(7) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, str. 17).



a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2001/106/WE z dnia 24 stycznia
2001 r. ustanawiająca wzór wykazów jednostek zatwier-
dzonych przez państwa członkowskie zgodnie z różnymi
przepisami wspólnotowego prawa weterynaryjnego oraz
zasadami mającymi zastosowanie do przekazywania tych
wykazów do Komisji (1) została kilkakrotnie znacząco
zmieniona (2). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości
powinna zostać skodyfikowana.

(2) Handel wewnątrzwspólnotowy bydłem domowym,
trzodą chlewną, owcami, kozami i końmi jest dozwolony
z centrów spędu tych zwierząt zatwierdzonych przez
właściwe władze państwa członkowskiego, na terenie
którego są one położone.

(3) Handel wewnątrzwspólnotowy nasieniem bydła domo-
wego i trzody chlewnej jest dozwolony z centrów
spędu tych zwierząt zatwierdzonych przez właściwe
władze państwa członkowskiego, na terenie którego są
one położone.

(4) Handel wewnątrzwspólnotowy zarodkami i komórkami
jajowymi bydła jest dozwolony, jeśli zostały one uzys-
kane, przetworzone i składowane przez odpowiednie
zespoły uzyskiwania zarodków zatwierdzone przez
państwo członkowskie, na terenie którego zespoły te
działają.

(5) Każde państwo członkowskie powinno przesłać Komisji
oraz pozostałym państwom członkowskim wykazy
centrów spędu zwierząt, centrów uzyskiwania nasienia
oraz zespołów ds. uzyskiwania zarodków zatwierdzo-
nych przez to państwo.

(6) Należy ujednolicić wzór powyższych wykazów oraz
sposób ich przesyłania w celu ułatwienia Wspólnocie
dostępu do uaktualnionych wersji tych wykazów.

(7) Jest dogodne i odpowiednie, by stosować ten ujednoli-
cony wzór dla zatwierdzonych miejsc lub stacji kwaran-
tanny dla przywiezionych ptaków innych niż drób.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wykazy podmiotów wymienionych w załączniku I są przeka-
zywane do Komisji w wersji Word lub Excel na następujący
adres: Inforvet@ec.europa.eu

Powyższe wykazy sporządza się zgodnie z wzorcem zamie-
szczonym w załączniku II.

Komisja powiadamia państwa członkowskie o jakiejkolwiek
zmianie wzorca lub zmianie jego przeznaczenia w ramach
Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwie-
rząt.

Artykuł 2

Decyzja 2001/106/WE zostaje uchylona.

Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do
niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 39 z 9.2.2001, str. 39. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2004/252/WE (Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 45).

(2) Patrz: załącznik III.



ZAŁĄCZNIK I

1. Centra spędu zwierząt zatwierdzone zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG, art. 7 ust. 1 dyrektywy
90/426/EWG oraz art. 8a ust. 1 dyrektywy 91/68/EWG.

2. Centra uzyskiwania i składowania nasienia zatwierdzone zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 88/407/EWG oraz centra
uzyskiwania nasienia zatwierdzone zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 90/429/EWG.

3. Zespoły uzyskiwania zarodków zatwierdzone zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/556/EWG.

4. Miejsca lub stacje kwarantanny ptaków zatwierdzone zgodnie z art. 18 ust. 1 tiret czwarte dyrektywy 92/65/EWG
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 318/2007 (1).

PLL 333/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2007

(1) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, str. 7.



ZAŁĄCZNIK II

Każdy wykaz jest poprzedzony jednym z poniższych nagłówków. Nagłówki obejmują numer wykazu, określenie danej
jednostki, kod ISO pańslwa członkowskiego oraz daty wersji wykazu (dzień/micsiąc/rok). Jednostki są wymieniane według
numerów zatwierdzenia lub rejestracji zgodnie z formatem wzorcowym zamieszczonym w niniejszym załączniku.

I. Centra spędu

a) — Wykaz zatwierdzonych centrów spędu dla wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem (dyrektywa
64/432/EWG), końmi (dyrektywa 90/426/EWG), owcami i kozami (dyrektywa 91/68/EWG)

— … (kod ISO państwa członkowskiego)

— …/…/… (data wersji)

Kod ISO Numer
zatwierdzenia

Nazwa centrum
spędu Adres centrum spędu Numer telefonu, numer

faksu, adres e-mail Gatunki

b) — Wykaz zatwierdzonych centrów spędu dla wewnątrzwspólnotowego handlu trzodą chlewną (dyrektywa
64/432/EWG)

— … (kod ISO państwa członkowskiego)

— …/…/… (data wersji)

Kod ISO Numer
zatwierdzenia Nazwa centrum spędu Adres centrum spędu Numer telefonu. numer faksu,

adres c-mail

II. Centra uzyskiwania i składowania nasienia

a) — Wykaz zatwierdzonych centrów uzyskiwania nasienia dia celów handlu wewnątrzwspólnotowego nasieniem
zwierząt domowych z gatunku bydła (dyrektywa 88/407/EWG)

— … (kod ISO państwa członkowskiego)

— …/…/… (data wersji)

Kod ISO Numer
rejestrowy

Nazwa centrum
uzyskiwania nasienia

Adres centrum uzyskiwania
nasienia

Numer telefonu, numer faksu,
adres e-mail

b) — Wykaz centrów składowania nasienia dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego nasieniem zwierząt domo-
wych z gatunku bydła (dyrektywa 88/407/EWG)

— … (kod ISO państwa członkowskiego)

— …/…/… (data wersji)

Kod ISO Numer
rejestrowy

Nazwa centrum
składowania nasienia

Adres centrum składowania
nasienia

Numer telefonu, numer faksu,
adres e-mail

c) — Wykaz centrów uzyskiwania nasienia dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego nasieniem zwierząt domo-
wych z gatunku trzody chlewnej (dyrektywa 90/429/EWG)

— … (kod ISO państwa członkowskiego)

— …/…/… (data wersji)

Kod ISO Numer
rejestrowy

Nazwa centrum
uzyskiwania nasienia

Adres centrum uzyskiwania
nasienia

Numer telefonu, numer faksu,
adres e-mail
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III. Zespoły uzyskiwania zarodków

— Wykaz zatwierdzonych zespołów uzyskiwania zarodków dla wewnątrzwspólnotowego handlu zarodkami bydła
(dyrektywa 89/556/EWG)

— … (kod ISO państwa członkowskiego)

— …/…/… (data wersji)

Kod ISO Numer rejestracji

Nazwiska wete-
rynarza(-y)

wchodzących
w skład zespołu

(ET lub ET/IVF) (*) Adres
weterynarza(-y) wchodzących

w skład zespołu

Numer telefonu, numer faksu, adres
e-mail

(*) ET – zespół uzyskiwania zarodków, ET/IVF – zespól produkcji zarodków.

IV. Miejsca lub stacje kwarantanny ptaków

— Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków innych niż drób (dyrektywa
92/65/EWG)

— … (kod ISO państwa członkowskiego)

— …/…/… (data wersji)

Kod ISO danego kraju Nazwa kraju Numer identyfikacyjny miejsca lub stacji
kwarantanny

ZAŁĄCZNIK III

Uchylona decyzja i wykaz jej kolejnych zmian

Decyzja Komisji 2001/106/WE
(Dz.U. L 39 z 9.2.2001, str. 39)

Decyzja Komisji 2002/279/WE
(Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17)

Wyłącznie artykuł 2

Decyzja Komisji 2004/252/WE
(Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 45)
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ZAŁĄCZNIK IV

TABELA KORELACJI

Decyzja 2001/106/WE Niniejsza decyzja

Artykuł 1 Artykuł 1

— Artykuł 2

Artykuł 2 Artykuł 3

Załącznik I Załącznik I

Załącznik II Załącznik II

— Załącznik III

— Załącznik IV
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