
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 3.)

a 92/452/EGK határozatnak az amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportok
tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4195. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/774/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak
Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból
történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről
szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (1)
és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A harmadik országokban a szarvasmarha-embriók
Közösségbe irányuló exportjára feljogosított embriógyűjtő
és embrió-előállító munkacsoportok jegyzékének megál-
lapításáról szóló, 1992. július 30-i 92/452/EGK bizott-
sági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok harmadik
országokból csak a határozatban felsorolt embriógyűjtő
munkacsoportok által begyűjtött, kezelt és tárolt
embriókat hozhatnak be.

(2) Az Amerikai Egyesült Államok kérte a jegyzéknek az
országra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő
módosítását, nevezetesen egy további munkacsoport
felvételét, valamint egy munkacsoport törlését.

(3) Az Amerikai Egyesült Államok garanciákat nyújtott a
89/556/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabá-
lyok betartására, és az érintett munkacsoportot az ország
állat-egészségügyi szolgálatai a Közösségbe történő kivi-
telre hivatalosan engedélyezték.

(4) A 92/452/EGK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/452/EGK határozat melléklete e határozat mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2005. november 8-tól kell alkalmazni.

3. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 3-án.

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 2005/450/EK határo-
zattal (HL L 158., 2005.6.21., 24. o.) módosított határozat.



MELLÉKLET

A 92/452/EGK határozat mellékletében az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó jegyzék a következőképpen módosul:

a) A 91NJ021 E503 számú embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sort el kell hagyni:

„US 91NJ021
E503

Huff-N-Puff ET
221 Newbold’s Corner Road
Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt”

b) a jegyzék a következő sorral egészül ki:

„US 05NC114
E705

Kingsmill Farm II
5914 Kemp Road
Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin”
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