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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2002. június 20.)

a Japánból származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek
megállapításáról szóló 95/538/EK határozat módosításáról
(az értesítés a C(2002) 2205. számú dokumentummal történt)
(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/471/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb a 97/79/EK irányelvvel módosított (1), a
halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július
22-i 91/493/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 11.
cikke (5) bekezdésére,
mivel:

A Japánból származó kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek,
zsákállatok és tengeri haslábúak behozatalára vonatkozó
különleges
feltételek
megállapításáról
szóló,
2002/470/EK bizottsági határozat (5) engedélyezi a
fagyasztott
és
feldolgozott
kéthéjú
kagylók,
tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak Japánból
történő behozatalát. Ezért a 95/538/EK határozatban
meghatározott egészségügyi bizonyítványt módosítani
kell, hogy az tartalmazza a kéthéjú kagylókra vonatkozó
követelményekre történő megfelelő utalásokat.
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Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 95/538/EK határozat a következőképpen módosul:

A legutóbb a 2001/253/EK határozattal (3) módosított, a
Japánból származó halászati és akvakultúra-termékek
behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 1995. december 6-i 95/538/EK határozat (4) A. melléklete meghatározza a Japánból származó
és az Európai Közösségbe történő kivitelre szánt halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó egészségügyi
bizonyítványmintát.

(1)

(3)

L 24., 1998.1.30., 31. o.
L 268., 1991.9.24., 15. o.
L 91., 2001.3.31., 81. o.
L 304., 1995.12.16., 52. o.
L 163., 2002.6.21., 19. o.

Az A. melléklet helyébe e határozat melléklete lép.
2. cikk
Ezt a határozatot 2002. június 24-től kell alkalmazni.
3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. június 20-án.
a Bizottság részéről
David BYRNE

a Bizottság tagja
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