
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. augusztus 19.)

a harmadik országból behozott állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváha-
gyott határállomásokról szóló 2001/881/EK bizottsági határozat módosításáról

(Az értesítés a B(2004) 3127. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/608/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott
termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére
irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i
97/78/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke
(2) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott
állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megálla-
pításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK
irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK
tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 6. cikke (4) bekezdé-
sére,

mivel:

(1) A harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok
állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott határállo-
mások listáját megállapító és a Bizottság szakértői
által (3) végrehajtandó ellenőrzésekre vonatkozó részletes

szabályokat frissítő, 2001. december 7-i 2001/881/EK
bizottsági határozatot naprakésszé kell tenni az egyes
tagállamokban és a közösségi ellenőrzések terén végbe-
ment előrelépések figyelembevétele céljából.

(2) A szlovén hatóságok kérésére és a közösségi ellenőrzést
követően a jelsane-i úton, a Brnik repülőtéren és a
Dobova vasútállomáson lévő további határállomásokat
fel kell venni a listára.

(3) A máltai hatóságok kérésére és a közösségi ellenőrzést
követően a Marsaxlokk szabadkikötőben lévő határállo-
mást fel kell venni a listára.

(4) Az észt hatóságok kérésére és a közösségi ellenőrzést
követően a Muuga kikötőben és a narvai úton lévő határ-
állomásokat fel kell venni a listára.

(5) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/881/EK határozat mellékletében lévő határállomás-lista Észtország esetében a következő bejegy-
zéssel egészül ki:

„1 2 3 4 5 6

Muuga 2300399 P HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Narva 2300299 R HC, NHC-NT”

2. cikk

A 2001/881/EK határozat mellékletében lévő határállomás-lista Málta esetében a következő bejegyzéssel
egészül ki:

„1 2 3 4 5 6

Marsaxlokk 3103099 P HC, NHC”

HU2004.8.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 274/15

(1) 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.

(2) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 96/43/EK irányelvvel (HL L 162., 1996.7.1., 1. o.) módosított irányelv.
(3) HL L 326., 2001.12.11., 44. o. A legutóbb a 2004/469/EK határozattal (HL L 160., 2004.4.30., 7. o.) módosított

határozat.



3. cikk

A 2001/881/EK határozat mellékletében lévő határállomás-lista Szlovénia esetében a következő bejegyzéssel
egészül ki:

„1 2 3 4 5 6

Ljubljana Brnik 2600499 A HC(2), NHC(2) O

Dobova 2600699 F HC(2), NHC(2) U, E

Jelsane 2600299 R HC, NHC-NT, NHC-T(CH) O”

4. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 19-én.

a Bizottság részéről
David BYRNE

a Bizottság tagja

HUL 274/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.8.24.


