
DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 czerwca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do organu zatwierdzonego do przechowywania
księgi zarodowej lub rejestru świń w Stanach Zjednoczonych

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2472)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/453/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 94/28/WE z dnia 23 czerwca
1994 r. ustanawiającą zasady odnoszące się do warunków
genealogicznych i zootechnicznych stosowanych w przywozie
z państw trzecich zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych
i zarodków oraz zmieniającą dyrektywę 77/504/EWG
w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku
bydła (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2006/139/WE z dnia 7 lutego 2006 r.
wdrażająca dyrektywę Rady 94/28/WE w odniesieniu do
wykazu organów w państwach trzecich zatwierdzonych
do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru niektó-
rych zwierząt (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą
importować zwierzęta hodowlane niektórych gatunków,
ich nasienie, komórki jajowe i zarodki jako „czystora-
sowe” lub „hybrydy” tylko pod warunkiem ich zapisy-
wania lub rejestrowania w księdze zarodowej lub rejes-
trze przechowywanym przez organ wymieniony w tej
decyzji.

(2) Stany Zjednoczone zwróciły się o dodanie do wpisów
dotyczących tego kraju w załączniku do decyzji
2006/139/WE jednego organu w odniesieniu do świń.

(3) Stany Zjednoczone przedstawiły gwarancje w zakresie
zgodności z odpowiednimi wymogami ustanowionymi

w prawodawstwie wspólnotowym i, w szczególności,
w dyrektywie 94/28/WE.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji
2006/139/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2006/139/WE zostaje zmieniony zgodnie
z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W pozycji „Gatunek: świnie” w pkt VII załącznika do decyzji 2006/139/WE dodaje się wpis w brzmieniu:

„PIC (Pig Improvement Company) North America
100 Bluegrass Commons Boulevard
Suite 2200
Hendersonville
TN 37075
Tel. (+1-615)265 2700
strona internetowa: http://www.pic.com”.
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