
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

zmieniająca decyzję 2006/168/WE w odniesieniu do sporządzania wykazu zespołów pobierania 
i wytwarzania zarodków, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9320) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/873/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. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2) Decyzja Komisji 2006/168/WE z dnia 4 stycznia 2006 r. 
ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi 
w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie 
do Wspólnoty zarodków bydlęcych ( 2 ) stanowi, że 
państwa członkowskie zezwalają na przywóz zarodków 
bydła domowego pobranych lub wytworzonych w kraju 
trzecim wymienionym w załączniku I do tej decyzji 
przez zatwierdzone zespoły pobierania lub wytwarzania 
zarodków wymienione w załączniku do decyzji Komisji 
92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiającej 
wykazy zespołów pobierania zarodków i zespoły 
produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trze
cich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych ( 3 ). 

(3) Decyzja Komisji 2008/155/WE z dnia 14 lutego 2008 r. 
ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji 
zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przy

wozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty ( 4 ) uchyliła 
i zastąpiła decyzję 92/452/EWG. Decyzja 2008/155/WE 
stanowi, że państwa członkowskie przywożą zarodki 
z krajów trzecich tylko w przypadku, gdy zostały one 
pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły 
pobierania i wytwarzania zarodków, wymienione 
w załączniku do tej decyzji. 

(4) Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. 
upraszczająca procedury dotyczące podawania 
i publikowania informacji z dziedziny weterynarii 
i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 
77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 
89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 
90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 
90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 
92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 
2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 
2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE ( 5 ) zmieniła 
dyrektywę 89/556/EWG i wprowadziła uproszczoną 
procedurę sporządzania i publikowania wykazu zespołów 
pobierania i wytwarzania zarodków w krajach trzecich, 
zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do 
Wspólnoty. Zgodnie z nową procedurą, która ma być 
stosowana od dnia 1 stycznia 2010 r., Komisja nie 
będzie już sporządzała wykazu. Wykaz zespołów pobie
rania lub wytwarzania zarodków, zatwierdzony przez 
właściwy organ danego kraju trzeciego zgodnie 
z warunkami określonymi w dyrektywie 89/556/EWG 
i z których zarodki mogą być wysyłane do Wspólnoty, 
trzeba będzie jedynie przekazać Komisji, która ma go 
udostępnić opinii publicznej w celach informacyjnych. 

(5) W konsekwencji wprowadzenia dyrektywą 2008/73/WE 
nowej procedury decyzja 2008/155/WE będzie stoso
wana do dnia 31 grudnia 2009 r. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2006/168/WE. 

(7) 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 302 z 19.10.1989, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 57 z 28.2.2006, s. 19. 
( 3 ) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, s. 40. 

( 4 ) Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 51. 
( 5 ) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 1 decyzji 2006/168/WE otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Ogólne warunki przywozu zarodków 

Państwa członkowskie zezwalają na przywóz zarodków 
bydła domowego (zwanych dalej »zarodkami«), które zostały 
pobrane lub wytworzone w krajach trzecich, wymienionych 
w załączniku I do niniejszej decyzji, przez zespoły pobierania 
lub wytwarzania zarodków zatwierdzone zgodnie z art. 8 
dyrektywy 89/556/EWG.”. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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