L 212/50

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

12.6.2004

Rectificatie van Beschikking 2004/476/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van aanhangsel B
bij bijlage VIII van de Toetredingsakte van 2003 teneinde bepaalde inrichtingen voor dierlijke bijproducten in
Letland op te nemen in de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt
(Publicatieblad van de Europese Unie L 160 van 30 april 2004)
Beschikking 2004/476/EG wordt als volgt gelezen:

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 april 2004
tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage VIII van de Toetredingsakte van 2003 teneinde bepaalde
inrichtingen voor dierlijke bijproducten in Letland op te nemen in de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1737)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/476/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

In Letland hebben nog zes inrichtingen voor dierlijke
bijproducten problemen om uiterlijk 1 mei 2004 aan de
structurele eisen van bijlage V, hoofdstuk I, en bijlage
VII, hoofdstuk I, bij Verordening (EG) nr. 1774/2000 te
voldoen.

(5)

Bijgevolg hebben deze zes inrichtingen tijd nodig om
hun moderniseringsproces af te ronden en volledig aan
de relevante structurele eisen van Verordening (EG)
nr. 1774/2002 te voldoen.

(6)

Deze zes inrichtingen, waar de modernisering al ver
gevorderd is, hebben betrouwbare garanties gegeven dat
zij over de nodige financiële middelen beschikken om
hun resterende tekortkomingen spoedig te verhelpen en
ze hebben van de Letse „Food and Veterinary Service”
een gunstig advies ontvangen betreffende de afronding
van het moderniseringsproces.

(7)

Voor Letland zijn de gedetailleerde gegevens over de
tekortkomingen van elke inrichting beschikbaar.

(8)

Om de overgang van het bestaande stelsel in Letland
naar het stelsel dat voortvloeit uit de toepassing van de
communautaire veterinaire wetgeving, te vergemakkelijken is het daarom op verzoek van Letland gerechtvaardigd een overgangsperiode voor deze zes inrichtingen
toe te staan.

(9)

Aangezien de modernisering van de zes inrichtingen al
ver gevorderd is, loopt de overgangsperiode af op 31
december 2004.

(10)

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is van de in deze beschikking vastgestelde
maatregelen op de hoogte gebracht,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op
artikel 2, lid 3,
Gelet op de Akte van toetreding van de Tsjechische Republiek,
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije, en met name op bijlage VIII, hoofdstuk
4, afdeling B, onderafdeling I, punt 2, onder d),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bijlage VIII, hoofdstuk 4, afdeling B, onderafdeling I,
punt 2, onder a) bij de Toetredingsakte van 2003 bepaalt
dat de structurele eisen van bijlage V, hoofdstuk I, en
bijlage VII hoofdstuk I van Verordening (EG)
nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad
van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten (1) tot en met 31
december 2004 onder bepaalde voorwaarden niet van
toepassing zijn op de in aanhangsel B van bijlage VIII bij
de Toetredingsakte vermelde inrichtingen in Letland.

(2)

De bovenvermelde inrichtingen mogen alleen categorie
3-materiaal – zoals gedefinieerd in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 – behandelen, verwerken en
opslaan.

(3)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 stelt gezondheidsvoorschriften vast inzake niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten. De verordening stelt
structurele eisen vast voor inrichtingen die categorie 3materiaal behandelen.

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 668/2004 (PB L 112 van 19.4.2004, blz.
1).
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
De in de bijlage bij deze beschikking vermelde inrichtingen worden toegevoegd aan aanhangsel B bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling B, onderafdeling I, punt 2, van bijlage VIII bij
de Toetredingsakte van 2003.
2.
Voor de in de bijlage vermelde inrichtingen gelden de
voorschriften van bijlage VIII hoofdstuk 4, afdeling B, onderafdeling I, punt 2, onder b), bij de Toetredingsakte.
3.
Voor de in de bijlage vermelde inrichtingen gelden overgangsmaatregelen met betrekking tot Verordening (EG)
nr. 1774/2002 tot de voor elke inrichting vermelde datum.

L 212/51
Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en vanaf
de datum van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen,
Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 april 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Inrichtingen voor dierlijke bijproducten waarvoor een overgangsregeling geldt

Nr.

Veterinair erkenningsnummer

Naam en adres van de inrichting

Categorie materiaal
dat behandeld mag
worden

Datum waarop aan de
voorschriften moet
zijn voldaan

Categorie 3

018409

Balticovo,
Holding company
Iecavas parish, Bauskas district,
LV - 3913

x

31.12.2004

018675

GP Adazi,
Holding company
Adazu parish,
Rigas district,
LV - 2164

x

31.12.2004

D18728

R- Soft Razotajs LTD
„Abava”, Pures parish,
Tukuma district,
LV - 3124

x

31.12.2004

4.

018674

Putnu fabrika „Kekava”
Holding company
Kekavas parish,
Rigas district
LV - 2123

x

31.12.2004

5.

018191

Saldus galas kombinats LTD
Saldus parish,
Saldus district,
LV - 3862

x

31.12.2004

019196

Lielzeltini LTD
Ceraukstes parish,
Bauskas district,
LV - 3908

x

31.12.2004

1.

2.

3.

6.

