
A BIZOTTSÁG 2006/83/EK IRÁNYELVE

(2006. október 23.)

Bulgária és Románia csatlakozása következtében az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó
tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról szóló 2002/4/EK irányelv kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és
különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és külö-
nösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1) A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, ameny-
nyiben a 2007. január 1. után hatályban lévő jogi aktu-
sokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a szükséges
kiigazításokról a csatlakozási okmány vagy ennek mellék-
letei nem rendelkeznek, a szükséges kiigazításokat a
Bizottság fogadja el minden olyan esetben, amelyben a
Bizottság fogadta el az eredeti jogi aktust.

(2) A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróok-
mánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai
megegyezésre jutottak egy sor, az intézmények által elfo-
gadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé
váló kiigazítását illetően, és felkérik a Tanácsot és a
Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelő-
zően fogadják el az uniós jog fejlődésének figyelembevé-
telével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) Az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tojó-
tyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról szóló,
2002. január 30-i 2002/4/EK bizottsági irányelvet (1)
ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/4/EK irányelv a mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és
Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. E rendelkezések
szövegét, valamint az azok és ezen irányelv közötti megfelelést
bemutató táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket Bulgária és Románia Európai Unióhoz
történő csatlakozásának napjától kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva-
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének
hatálybalépése esetén és napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 23-án.

a Bizottság részéről
Olli REHN

a Bizottság tagja

HU2006.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 362/97

(1) HL L 30., 2002.1.31., 44. o.



MELLÉKLET

MEZŐGAZDASÁG

ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

32002 L 0004: A Bizottság 2002. január 30-i 2002/4/EK irányelve az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó
tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról szóló bizottsági irányelv (HL L 30., 2002.1.31., 44. o.), az alábbi
módosításokkal:

— 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány
(HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A melléklet 2.2. részében a felsorolás helyébe a következő lép:

„AT Ausztria

BE Belgium

BG Bulgária

CY Ciprus

CZ Cseh Köztársaság

DE Németország

DK Dánia

EE Észtország

EL Görögország

ES Spanyolország

FI Finnország

FR Franciaország

HUMagyarország

IE Írország

IT Olaszország

LT Litvánia

LU Luxemburg

LV Lettország

MTMálta

NL Hollandia

PL Lengyelország

PT Portugália

RORománia

SE Svédország

SI Szlovénia

SK Szlovákia

UK Egyesült Királyság”.

HUL 362/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.20.


