
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 17.)

az Amerikai Egyesült Államokban történő embriógyűjtő csoportokra vonatkozó 92/452/EGK
határozat módosításáról

(az értesítés a B(2005) 32. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/29/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék fajaihoz tartozó háziállatok
embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik
országokból történő behozatalát szabályozó állategészségügyi
feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi
irányelvre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) A harmadik országokban a szarvasmarha-embriók
Közösségbe irányuló exportjára feljogosított embriógyűjtő
munkacsoportok jegyzékének megállapításáról szóló,
1992. július 30-i 92/452/EGK bizottsági határozat (2)
előírja azt, hogy a tagállamok csak akkor importálhatnak
embriókat harmadik országokból, ha azokat az említett
határozatban felsorolt embriógyűjtő csoportok gyűjtötték
össze, dolgozták fel és tárolták.

(2) Az Amerikai Egyesült Államok azt kérte, hogy a rá
vonatkozó tételek tekintetében kerüljön módosításra a
lista.

(3) Az Amerikai Egyesült Államok garanciát nyújtott a
89/556/EGK irányelvben meghatározott megfelelő szabá-
lyoknak való megfelelésre vonatkozóan és az érintett
embriógyűjtő csoportokat az említett ország állatorvosi
szolgálatai hivatalosan jóváhagyták a Közösségbe történő
exportálásra vonatkozóan.

(4) A 92/452/EGK határozat ennek megfelelően módosításra
kerül.

(5) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/452/EGK határozat melléklete az e határozat mellékle-
tében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2005. január 22-étől kell alkalmazni.

3. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 17-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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(1) HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 250., 1992.8.29., 40. o. A legutóbb a 2004/568/EK határo-
zattal (HL L 252., 2004.7.28., 5. o.) módosított határozat.



MELLÉKLET

A 92/452/EGK határozat melléklete az Amerikai Egyesült Államok esetében a következő sorral egészül ki:

„US 04MT111
E-1127

Galor Genetics
893 Highway 287
Townsend, MT 59644

Dr Pat Richards”
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