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KOMISJONI OTSUS,
10. jaanuar 2003,
millega muudetakse otsust 2002/613/EÜ Sloveenia heakskiidetud spermakogumiskeskuste osas
(teatavaks tehtud numbri K(2002) 5564 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/15/EÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

b) Sloveenia lisatakse IV lisa pealkirja;

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

c) V lisasse lisatakse järgmised Sloveeniat käsitlevad read:

võttes arvesse nõukogu 16. juuni 1990. aasta direktiivi
90/429/EMÜ, millega nähakse ette kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ning impordi suhtes kohaldatavad loomatervishoiu nõuded, (1) viimati muudetud komisjoni otsusega
2000/39/EÜ, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 1 ja artikli 8
lõiget 1,

ISO-kood

Loanumber

Heakskiidetud kogumiskeskuse nimi ja
aadress

SLOVEENIA
SI

SI 593

Sea sperma kogumiskeskus, Murska
Sobota;
Sloveenia põllumajandus- ja metsanduskoda,
Murska Sobota põllumajandus- ja
metsanduskeskus
Štefana Kovača 40
9000 Murska Sobota

SI

SI 594

Sea sperma kogumiskeskus, Ptuj;
Sloveenia põllumajandus- ja metsanduskoda,
Ptuj põllumajandus- ja metsanduskeskus
Ormoška cesta 28
2250 Ptuj

ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni otsusega 2002/613/EÜ (3) on kehtestatud
nende kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid
lubavad importida kodusigade spermat, ja nende
kolmandate riikide spermakogumiskeskuste loetelu, mis
on ühendusse ekspordi jaoks heaks kiidetud.

(2)

Komisjoni kontrollkülastuste järel ja pidades silmas
Sloveenias loomatervishoiu alal saavutatud olukorda,
tuleks see riik kanda nende kolmandate riikide loetellu,
millest import on lubatud otsusega 2002/613/EÜ.

(3)

Sloveenia pädevad veterinaarteenistused on esitanud
nende spermakogumiskeskuste loetelu, millel on ametlikult lubatud eksportida ühendusse sigade spermat.

(4)

Sloveenia pädevad veterinaarteenistused on komisjonile
esitanud tagatised selle kohta, et direktiivi 90/429/EMÜ
artiklis 8 sätestatud nõuded on täidetud, ning nad on
asjaomased kogumiskeskused ühendusse ekspordi jaoks
ametlikult heaks kiitnud.

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 31. jaanuarist 2003.

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

(5)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Brüssel, 10. jaanuar 2003
Komisjoni nimel

Otsust 2002/613/EÜ muudetakse järgmiselt:

komisjoni liige

a) Sloveenia lisatakse II lisasse;
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