
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. május 22.)

a hasított sertések osztályozására szolgáló egyesült királysági módszerek engedélyezéséről szóló
2004/370/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1988. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2006/374/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hasított sertések közösségi osztályozási rendsze-
rének meghatározásáról szóló, 1984. november 13-i
3220/84/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5.
cikke (2) bekezdésére,

Mivel:

(1) A hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról szóló, 1985. október 24-i 2967/85/EGK bizottsági
rendelet (2) 2. cikkének (1) és (2) bekezdése meghatároz
egy módszert a hasított sertés hideg súlyának a meleg
súly alapján való kiszámítására.

(2) A 2967/85/EGK bizottsági rendelet 2. cikkének (3)
bekezdésével összhangban és a rendelet 2. cikke (1) és
(2) bekezdésétől eltérve az Egyesült Királyság a
2004/370/EK bizottsági határozat (3) értelmében enge-
délyt kapott arra, hogy a hideg súlyt előre meghatározott
abszolút súlycsökkentési kategóriák alapján számítsa ki.

(3) Egyes technikai kiigazítások következtében az Egyesült
Királyság arra kérte a Bizottságot, hogy vonja vissza ezt
az eltérést, és a hasított sertés hideg súlyának kiszámítá-
sára a 2967/85/EGK rendelet 2. cikkének (1) és (2)
bekezdésében meghatározott módszert alkalmazza.

(4) A 2004/370/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/370/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikket el kell hagyni.

2. A III. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 22-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 142/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.5.30.

(1) HL L 301., 1984.11.20., 1. o. A legutóbb a 3513/93/EK rendelettel
(HL L 320., 1993.12.22., 5. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 285., 1985.10.25., 39. o. A 3127/94/EK rendelettel (HL
L 330., 1994.12.21., 43. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 116., 2004.4.22., 32. o. A 2006/99/EK határozattal (HL L 46.,
2006.2.16., 34. o.) módosított határozat.


