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DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 lutego 2004 r.
zmieniająca decyzję 97/467/WE w odniesieniu do włączenia zakładów z Bułgarii i Węgier do
tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają
na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych
(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 346)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/144/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Rady (WE) nr 408/95 z dnia 22 czerwca
1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy,
tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których
Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych
produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa
lub żywych małży (1), w szczególności jej art. 2 ust.1 i 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

2

Decyzją Komisji 97/467/WE ( ) ustalono tymczasowy
wykaz zakładów państw trzecich, z których Państwa
Członkowskie zezwalają na przywóz mięsa ptaków
bezgrzebieniowych.
Bułgaria i Węgry przedstawiły wykazy zakładów produkujących mięso ptaków bezgrzebieniowych, co do
których uprawnione władze poświadczyły, że zakłady
spełniają reguły wspólnotowe.

(3)

Zakłady te powinny zostać włączone do wykazów ustalonych decyzją 1997/467/WE

(4)

Ponieważ nie przeprowadzono jeszcze żadnych inspekcji
na miejscu, przywóz z takich zakładów nie kwalifikuje
się do ograniczonych kontroli bezpośrednich zgodnie z
art. 2 ust. 4 decyzji 95/408/WE.

(5)

Dlatego decyzja 97/467/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(1) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Decyzja ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).
(2) Dz.U. L 199 z 26.7.1997, str. 57. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2002/797/WE (Dz.U. L 277 z 15.10.2002, str. 23).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i
Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W załączniku II do decyzji 97/467/WE wprowadza się zmiany
zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 25 lutego 2004 r.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2004 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku II w części dotyczącej Bułgarii, zgodnie ze wskazówkami krajowymi, dodaje się następujący tekst:
„1

2

3

4

5

BG 1901021

Metco Ltd

Silistra

Silistra

SH, CP, CS”

6

2) W załączniku II w części dotyczącej Węgier, zgodnie ze wskazówkami krajowymi, dodaje się następujący tekst:
1

2

3

4

5

HU-356

Kukori Kft.

Szatymaz

Csongral megye

SH, CF

6

