
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. február 18.)

a bulgáriai létesítményeknek a tagállamok által darált hús és előkészített húsok behozatalára
feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe történő felvétele

tekintetében az 1999/710/EK határozat módosításáról

(az értesítés a B(2005) 364. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/156/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerző-
désre,

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) Az 1999/710/EK bizottsági határozat (2) összeállítja azon
harmadik országok létesítményeinek ideiglenes jegyzékét,
amelyekből a tagállamok engedélyezik darált hús és
előkészített húsok behozatalát.

(2) Bulgária megküldte a darált húst és előkészített húsokat
előállító azon létesítmények jegyzékét, amelyekre nézve
az illetékes hatóság tanúsítja, hogy a létesítmények
megfelelnek a közösségi szabályoknak.

(3) E létesítményeket fel kell venni az 1999/710/EK határo-
zattal létrehozott jegyzékekbe.

(4) Mivel még nem végeztek helyszíni ellenőrzéseket, az e
létesítményekből származó behozatal nem jogosult a

97/78/EK tanácsi irányelv (3) 10. cikke szerinti csökken-
tett fizikai ellenőrzésre.

(5) Ezért az 1999/710/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

Az 1999/710/EK határozat melléklete e határozat mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2005. március 3-tól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 18-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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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 L 281., 1999.11.4., 82. o. A legutóbb a 2004/381/EK határo-
zattal (HL L 144., 2004.4.30., 8. 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

Az 1999/710/EK határozat melléklete a következő szöveggel egészül ki, az ISO-országkód szerinti betűrenddel össz-
hangban:

„País: Bulgaria/Země: Bulharsko/Land: Bulgarien/Land: Bulgarien/Riik: Bulgaaria/Χώρα: Βουλγαρία/Country:
Bulgaria/Pays: Bulgarie/Paese: Bulgaria/Valsts: Bulgārija/Šalis: Bulgarija/Ország: Bulgária/Pajjiż: Bulgarija/
Land: Bulgarije/Państwo: Bułgaria/País: Bulgária/Krajina: Bulharsko/Država: Bolgarija/Maa: Bulgaria/Land:
Bulgarien

1 2 3 4 5 6

BG 1602071 Brezovo Ltd Brezovo Plovdiv MP 7

BG 2701013 Rodopa-Shumen Ltd Sumen Sumen MP 7

BG 2304002 Nikas-Bulgaria Ltd Botevgrad Szófia MP 7”
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