
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. november 29.)

az oroszországi létesítményeknek a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt tej és tejalapú
termékek behozatala vonatkozásában engedélyezett harmadik országbeli létesítmények ideiglenes

jegyzékére való felvétele tekintetében a 97/252/EK határozat módosításáról

(az értesítés a B(2004) 4445. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/807/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes állati eredetű termékek, halászati termékek
és élő kéthéjú kagylók tagállamokba történő behozatalára feljo-
gosított harmadik országbeli létesítmények átmeneti időszakra
szóló, ideiglenes jegyzékei összeállításának feltételeiről szóló,
1995. június 22-i 95/408/EK tanácsi határozatra (1) és külö-
nösen annak 2. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A tagállamok által emberi fogyasztásra szánt tej és teja-
lapú termékek behozatala tekintetében engedélyezett
harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékének
összeállításáról szóló, 1997. március 25-i 97/252/EK
bizottsági határozat (2) meghatározza azon harmadik
országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékét, amelyekből
a tagállamok emberi fogyasztásra szánt tejet és tejalapú
termékeket importálhatnak.

(2) Oroszország rendelkezésre bocsátotta azon emberi
fogyasztásra szánt tejet és tejalapú termékeket előállító
létesítmények jegyzékét, amelyek esetében az illetékes
hatóságok igazolják azt, hogy a létesítmények megfe-
lelnek a közösségi szabályoknak.

(3) Ennek megfelelően ezeket a létesítményeket fel kell venni
a 97/252/EK határozatban meghatározott listákra.

(4) Az ezen létesítményekből származó importok esetében
nem megfelelőek a harmadik országokból a Közösségbe

érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének
megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló,
1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelv (3)
szerinti egyszerűsített fizikai vizsgálatok.

(5) Ezért a 97/252/EK határozatot ennek megfelelően módo-
sítani kell.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 97/252/EK határozat melléklete e határozat mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2004. december 3-tól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 29-én.

a Bizottság részéről
David BYRNE

a Bizottság tagja

HUL 354/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.30.

(1) HL L 243., 1995.10.11., 17. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.)
módosított határozat.

(2) HL L 101., 1997.4.18., 46. o. A legutóbb a 2003/59/EK határozattal
(HL L 23., 2003.1.28., 28. o.) módosított határozat.

(3) HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.)
módosított irányelv.



MELLÉKLET

A melléklet az ISO-kód ábécésorrendje szerint a következő szöveggel egészül ki:

„País: Rusia / Země: Rusko / Land: Rusland / Land: Russland / Riik: Venemaa / Χώρα: Ρωσία / Country: Russia / Pays:
Russie / Paese: Russia / Valsts: Krievija / Šalis: Rusija / Ország: Oroszország / Pajjiż: Russja / Land: Risland / Państwo:

Rosja / País: Rússia / Krajina: Rusko / Država: Rusija / Maa: Venäjä / Land: Ryssland

1 2 3 4 5 6

1PM-77/2 PJSC »Lianozovo Dairy« Moszkva Moszkva

1PM-22/1 »Altayholod« Ltd Barnaul Altajszkij vidék

1PM-48/3 PJSC »Lipetskiy hladokombinat« Lipetszk Lipetszkij körzet”

HU2004.11.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/33


