
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 11.)

egy dél-afrikai létesítménynek a tagállamok által hústermékek behozatalára feljogosított harmadik
országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe való felvétele tekintetében a 97/569/EK határozat

módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4283. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/787/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 (1) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 97/569/EK bizottsági határozat (2) megállapítja a tagál-
lamok által húsipari termékek behozatalára feljogosított
harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeit.

(2) Dél-Afrika egy olyan, hústermeléssel foglalkozó létesít-
mény nevét nyújtotta be, amelyet illetően a felelős ható-
ságok igazolják, hogy megfelel a közösségi szabályoknak.

(3) Ennek megfelelően ezt a létesítményt fel kell venni a
97/569/EK határozatban megállapított listákra.

(4) Mivel az érintett létesítményben még nem kerültek végre-
hajtásra a helyszíni szemlék, az onnan történő behozatal
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) értelmében nem
vethető alá leegyszerűsített fizikai ellenőrzéseknek.

(5) A 97/569/EK határozatot ennek megfelelően módosítani
kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 97/569/EK határozat I. melléklete e határozat mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2005. november 15-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 11-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU
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MELLÉKLET

Az I. melléklet a nemzeti hivatkozással összhangban a következő szöveggel egészül ki a Dél-Afrikára vonatkozó részben:

1 2 3 4 5

„ZA Karoo Cuisine Midrand Gauteng FMP, 1

FMP Tenyésztettvadhús-termékek.
1 Kizárólag a laposmellű futómadár húsából készült termékek.”

HUL 296/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.12.


