
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 5.)

a 2002/613/EK határozatnak a jóváhagyott kanadai sertésspermagyűjtő központok tekintetében
történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1258. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/271/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és
behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények
megállapításáról szóló, 1990. június 26-i 90/429/EGK tanácsi
irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A házisertések spermájának behozatalára vonatkozó felté-
telek megállapításáról szóló, 2002. július 19-i
2002/613/EK bizottsági határozat (2) megállapítja
azoknak a harmadik országoknak a – Kanadát is
magában foglaló – jegyzékét, amelyekből a tagállamok
engedélyezik a házisertések spermájának behozatalát.

(2) Kanada kérelmezte, hogy módosítsák a 2002/613/EK
határozat alapján jóváhagyott spermagyűjtő központok
jegyzékét az országra vonatkozó bejegyzések tekinte-
tében.

(3) Kanada garanciákat nyújtott a 90/429/EGK irányelvben
megállapított megfelelő szabályok betartására, és a jegy-
zékbe felveendő új központot az ország állat-egészség-
ügyi szolgálatai hivatalosan feljogosították a Közösségbe
történő kivitelre.

(4) A 2002/613/EK 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 2002/613/EK határozat V. melléklete e határozat mellékle-
tének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. április 10-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 5-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HU2006.4.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 99/29

(1) HL L 224., 1990.8.18., 62. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 196., 2002.7.25., 45. o. A legutóbb a 2004/456/EK határo-
zattal (HL L 156., 2004.4.30., 49. o., helyesbítve: HL L 202.,
2004.6.7., 33. o.) módosított határozat.



MELLÉKLET

A 2002/613/EK határozat V. mellékletében a Kanadára vonatkozó jegyzék a következő sorral egészül ki:

„CA 4-AI-29 CIA des Castors
317 Rang Ile aux Castors
Ile Dupas
Québec
J0K 2P0”

HUL 99/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.7.


