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DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ
DECYZJA KOMISJI
z dnia 1 marca 2004 r.
ustanawiająca środki przejściowe w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni uzyskanych w Republice
Czeskiej, Estonii, Cyprze, na Łotwie, Litwie, Malcie, w Polsce, Słowenii, Słowacji i na Węgrzech
(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 574)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/205/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty
określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy
90/425/EWG (4).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i
Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

(3)

Niektóre z tych produktów zwierzęcych uzyskanych w
nowych Państwach Członkowskich przed datą przystąpienia mogą być składowane po dacie przystąpienia.
Jednakże te produkty zwierzęce mogą nie spełniać
wszystkich wymagań zdrowotnych zwierząt stosowanych w handlu wewnątrzwspólnotowym.

(4)

W celu ułatwienia przejścia z istniejącego systemu
produktów z nowych Państw Członkowskich do tego
wynikającego ze stosowania wspólnotowego prawodawstwa w dziedzinie zdrowia zwierząt, wydaje się właściwe
ustanowienie środków przejściowych w handlu tymi
produktami.

(5)

Artykuł 53 Aktu Przystąpienia przewiduje, że uznaje
się, że nowym Państwom Członkowskim notyfikowano
niniejszą decyzję przy przystąpieniu.

(6)

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

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,
w szczególności jego art. 42,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Od dnia 1 maja 2004 r. nasienie, komórki jajowe i
zarodki zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i
koni uzyskane w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, na
Litwie, Łotwie, Malcie, Polsce, Słowacji, Słowenii i na
Węgrzech (nowe Państwa Członkowskie) i przeznaczone
do handlu wewnątrzwspólnotowego będą musiały
spełniać wszystkie warunki ustanowione przez odpowiednie prawodawstwo wspólnotowe.
W szczególności, produkty te będą podlegać wymaganiom dotyczącym zdrowia zwierząt ustanowionym w
dyrektywie Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca
1988 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt
wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w
przywozie nasienia bydła domowego (1), 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 (2), dyrektywie Rady
90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej
warunki zdrowotne zwierząt mające zastosowanie w
handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie
nasienia trzody chlewnej (3) 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

(1) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2004/101/WE (Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 15).
(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).
(3) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 62. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Niniejszą decyzja 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 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, na
Litwie, Łotwie, Malcie, w Polsce, Słowenii, Słowacji i na
Węgrzech (nowe Państwa Członkowskie).
(4) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1398/2003 (Dz.U. L 198 z
6.8.2003, str. 3).
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Artykuł 2
Od dnia 1 maja 2004 r. produktów, o których mowa w art. 1,
nie wysyła się do innych Państw Członkowskich.
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„nasienie, komórki jajowe lub zarodki (niepotrzebne skreślić)
zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz lub koni (niepotrzebne skreślić) spełniające wymagania decyzji Komisji
2004/205/WE (*) i uzyskane przed dniem 1 maja 2004 r.
(*) Dz.U. L 65 z 3.3.2004, str. 23.”;

Artykuł 3
1.
W drodze odstępstwa od przepisów art. 2, produkty, o
których mowa w art. 1 można, od dnia 1 maja 2004 r. do
dnia 31 grudnia 2004 r.:
a) wysyłać do innych nowych Państw Członkowskich pod
warunkiem że:
i) Państwo miejsca przeznaczenia zezwala na wysyłkę;
ii) spełnione są warunki ustanowione przez Państwo
miejsca przeznaczenia przed dniem 1 maja 2004 r.;
b) wprowadzać do handlu wewnątrzwspólnotowego pod
warunkiem że produkty:
i) uzyskano w ośrodkach lub przez grupy upoważnionych
do wywozu do Wspólnoty;
ii) mają numer identyfikacyjny przydzielony ośrodkowi lub
grupie w celu wywozu do Wspólnoty.
2.
Świadectwo zdrowia zwierząt towarzyszące wysyłkom
produktów określonych w ust. 1 zawiera następujące dodatkowe poświadczenie podpisywane przez urzędowego lekarza
weterynarii:

Artykuł 4
Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją i publikują te środki.
Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym
Komisję.
Artykuł 5
Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem wejścia w życie
Traktatu o Przystąpieniu z 2003 r. i od daty jego wejścia w
życie.
Artykuł 6
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2004 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji

