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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. augusztus 2.)

a 97/467/EK határozatnak egy izlandi tenyésztettvadhús-előállító létesítménynek és egy botswanai
futómadárhús-előállító létesítménynek a tagállamok számára ilyen termékek importálása céljára
jóváhagyott harmadik országbeli létesítmények listájára történő felvételére vonatkozó módosítá-

sáról

(az értesítés a B(2004) 2681. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/591/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

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

mivel:

(1) A tagállamok által nyúlhús és tenyésztettvad-hús behoza-
talára feljogosított harmadik országbeli létesítmények
ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról szóló, 1997.
július 7-i 97/467/EK bizottsági határozat (2) megállapítja
azon harmadik országbeli létesítmények ideiglenes
listáját, amelyekből a tagállamok számára engedélyezett
tenyésztettvad-hús, nyúlhús és futómadárhús importálása.

(2) Izland megadta egy tenyésztettvad-húst előállító létesít-
mény nevét, amely esetében az illetékes hatóságok
igazolják azt, hogy a létesítmény megfelel a közösségi
szabályoknak.

(3) Botswana megadta egy futómadárhúst előállító létesít-
mény nevét, amely esetében az illetékes hatóságok
igazolják azt, hogy a létesítmény megfelel a közösségi
szabályoknak.

(4) Ennek megfelelően ezeket a létesítményeket fel kell venni
a 97/467/EK határozatban meghatározott listákra.

(5) Minthogy az érintett létesítmények helyszíni ellenőrzése
még nem történt meg, az ezekből származó import
esetében nem megfelelőek a harmadik országokból a
Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőr-
zésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról
szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelv (3)
10. cikke szerinti egyszerűsített fizikai vizsgálatok.

(6) A 97/467/EK határozatot ennek megfelelően módosítani
kell.
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(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 199., 1997.7.26., 57. o. A legutóbb a 2004/144/EK határozattal
(HL L 47., 2004.2.18., 33. 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.



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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 97/467/EK határozat I. melléklete e határozat I. melléklete
szerint módosul.

2. cikk

A 97/467/EK határozat II. melléklete e határozat II. melléklete
szerint módosul.

3. cikk

Ezt a határozatot 2004. augusztus 17-től kell alkalmazni.

4. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 2-ár

a Bizottság részéről
David BYRNE

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

Az I. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

„País: Islandia / Země: Island / Land: Island / Land: Island / Riik: Island / Χώρα: Iσλανδία / Country: Iceland / Pays:
Islande / Paese: Islanda / Valsts: Islande / Šalis: Islandija / Ország: Izland / Pajjiż: Islanda / Land: Ijsland / Państwo:

Islandia / País: Islandia / Krajina: Island / Država: Islandija / Maa: Islanti / Land: Island

1 2 3 4 5 6

70 Vidbot Husavik CP b, (1)

b: Biungulados / Sudokopytníci / Klovbærende dyr / Paarhufer / Sõralised / Δίχηλα / Biungulates / Biongulés / Biungulati / Pārnadži /
Porakanopiai / Párosujjú patások / Annimali ta' l-ifrat / Tweehoevigen / Parzystokopytne / Biungulados / Párnokopytníky / Parkljarji /
Sorkkaeläimet / Klövdjur

(1) élelmiszer-előállítás céljára csak más jóváhagyott harmadik országbeli létesítményekből származó nyersanyagot használó létesítmény.”.

II. MELLÉKLET

A II. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

„País: Botsuana / Země: Botswana / Land: Botswana / Land: Botsuana / Riik: Botswana / Χώρα:Μποτσουάνα / Country:
Botswana / Pays: Botswana / Paese: Botswana / Valsts: Botsvāna / Šalis: Botsvana / Ország: Botswana / Pajjiż:
Botswana / Land: Botswana / Państwo: Botswana / País: Botsuana / Krajina: Botswana / Država: Bocvana / Maa:

Botswana / Land: Botswana

1 2 3 4 5 6

4 Botswana Ostrich
Company

Gaborone SH, CP”
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