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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med dypfryst 
sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd(1), 
særlig artikkel 5 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 88/407/EØF, som endret ved 
rådsdirektiv 2003/43/EF(2), er handel med storfesæd 
innenfor Fellesskapet tillatt fra sædstasjoner eller 
sædlagre som er godkjent av vedkommende myndigheter 
i medlemsstaten der de ligger, og hver medlemsstat skal 
sende en liste over sædstasjoner og sædlagre til de øvrige 
medlemsstatene og Kommisjonen.

2) I kommisjonsvedtak 2001/106/EF av 24. januar 2001 
om fastsettelse av en modell for listene over enheter 
som er godkjent av medlemsstatene for handel med 
levende dyr, sæd og embryoer innenfor Fellesskapet, og 
om reglene som gjelder for oversending av disse listene 
til Kommisjonen(3) er det fastsatt regler for hvordan 
lister over sædstasjoner som hver enkelt medlemsstat 
har godkjent på sitt territorium, skal oversendes til 
Kommisjonen. I samme vedtak er det også fastsatt 
modeller som skal benyttes for listene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 17.3.2004, s. 45, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2005 av 11. mars 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 
28.7.2005, s. 3(1) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10. Direktivet sist endret 
ved kommisjonsvedtak 2004/101/EF (EUT L 30 av 4.2.2004, s. 15).

(2) EUT L 143 av 11.6.2003, s. 23.
(3) EFT L 39 av 9.2.2001, s. 39. Vedtaket endret ved vedtak 2002/279/EF (EFT 

L 99 av 16.4.2002, s. 17).

3) For å ta hensyn til endringene som ble gjort i direktiv 
88/407/EØF ved direktiv 2003/43/EF når det gjelder 
sædlagre, bør virkeområdet for vedtak 2001/106/EF 
utvides til å omfatte storfesædlagre.

4) Vedtak 2001/106/EØF bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til vedtak 2001/106/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOmmISJONSVEDTAK

av 10. mars 2004

om endring av vedtak 2001/106/EF med hensyn til storfesædlagre(*)

[meddelt under nummer K(2004) 709]

(2004/252/EF)
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VEDLEGG

I vedlegg I og II til vedtak 2001/106/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I skal nr. 2 lyde:

 «2. «Sædstasjoner og sædlagre godkjent i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 88/407/EØF og sædstasjoner 
godkjent i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 90/429/EØF.»

2. I vedlegg II skal avsnitt II lyde:

«II. Sædstasjoner og sædlagre

a)

— Liste over sædstasjoner som er godkjent for handel med storfesæd innenfor Fellesskapet (direktiv 
88/407/EØF)

— .. (medlemsstatens ISO-kode)

— .. / .. / …. (dato for utarbeiding) 

ISO-kode Registreringsnummer Sædstasjonens navn Sædstasjonens adresse
Telefonnummer, 
telefaksnummer, 

e-postadresse

b)

— Liste over sædlagre som er godkjent for handel med storfesæd innenfor Fellesskapet (direktiv 
88/407/EØF)

— .. (medlemsstatens ISO-kode)

— .. / .. / …. (dato for utarbeiding) 

ISO-kode Registreringsnummer Sædlagerets navn Sædlagerets adresse
Telefonnummer, 
telefaksnummer, 

e-postadresse

c)

— Liste over sædstasjoner som er godkjent for handel med rånesæd innenfor Fellesskapet (direktiv 
90/429/EØF)

— .. (medlemsstatens ISO-kode)

— .. / .. / …. (dato for utarbeiding) 

ISO-kode Registreringsnummer Sædstasjonens navn Sædstasjonens adresse
Telefonnummer, 
telefaksnummer, 
e-postadresse»


