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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 16 päivänä helmikuuta 2004,
päätöksen 2003/71/EY voimassaoloajan muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 394)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/160/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Färsaarilla vallitsevan tautitilanteen vuoksi päätöksen
2003/71/EY sisältämiä suojatoimenpiteitä olisi noudatettava vuoden 2005 helmikuuhun saakka.

(4)

Päätöstä 2003/71/EY olisi sen vuoksi muutettava siten,
että sen voimassaoloaikaa pidennetään.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien
eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/
ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun
neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 18
artiklan 7 kohdan,
ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista
periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston
direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,
ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten
tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön
alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista
säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston
direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Lohen tarttuvan anemian (ISA) esiintyminen Färsaarilla
johti Färsaarilla esiintyvää lohen tarttuvaa anemiaa
koskevista suojatoimenpiteistä 29 päivänä tammikuuta
2003 tehtyyn komission päätökseen 2003/71/EY (4).
Färsaarten toteuttamista toimenpiteistä huolimatta
Färsaaret ilmoitti vuonna 2003 tapahtuneista uusista
ISA-taudinpurkauksista, eikä taudin nopeaa häviämistä
voida näin ollen odottaa.

(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 96/43/EY (EYVL L 162, 1.7.1996, s. 1).
(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.
(3) EYVL L 18, 21.1.2003, s. 11.
(4) EYVL L 26, 31.1.2003, s. 80, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2003/392/EY (EUVL L 135, 3.6.2003, s. 27).

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 2003/71/EY 6 artikan ilmaisu ”1 päivään
helmikuuta 2004” ilmaisulla ”31 päivään tammikuuta 2005”.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2004.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

