
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 3.)

a 97/467/EK határozatnak az egy uruguayi létesítménynek a laposmellűfutómadár-hús tagállamokba
történő behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe való

felvétele tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 233. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/65/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 (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) meghatá-
rozza azon harmadik országbeli létesítmények ideiglenes
jegyzékét, amelyekből a tagállamoknak engedélyezett a
nyúlhús, a tenyésztettvad-hús és a laposmellűfutómadás-
hús importja.

(2) Uruguay egy olyan, laposmellűfutómadárhús-termeléssel
foglalkozó létesítmény nevét nyújtotta be, amelyet ille-
tően az illetékes hatóságok igazolják, hogy megfelel a
közösségi szabályoknak.

(3) Ennek megfelelően ezt a létesítményt fel kell venni a
97/467/EK határozatban meghatározott jegyzékekbe.

(4) Az e létesítményből származó importok esetében nem
alkalmazandó a harmadik országokból a Közösségbe
érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének

megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló,
1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvben (3)
megállapított ritkább fizikai ellenőrzés.

(5) A 97/467/EK határozatot ezért ennek megfelelően módo-
sítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 97/467/EK határozat II. melléklete e határozat mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. február 11-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 3-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU
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MELLÉKLET

A II. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

„País: Uruguay/Země: Uruguay/Land: Uruguay/Land: Uruguay/Riik: Uruguay/Χώρα: Ουρουγουάη/Country: Uruguay/
Pays: Uruguay/Paese: Uruguay/Valsts: Urugvaja/Šalis: Urugvajus/Ország: Uruguay/Pajjiż: L-Urugwaj/Land: Uruguay/
Państwo: Urugwaj/País: Uruguai/Krajina: Uruguaj/Država: Urugvaj/Maa: Uruguay/Land: Uruguay
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