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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelmé-
nyeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról
és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdé-
sének b) pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság szolgálatai a közelmúltban a Guineai Köztár-
saságban vizsgálatokat végeztek, amelyek során a halá-
szati termékek termelési folyamatának egészében súlyos
higiéniai hiányosságokat tártak fel. Ilyen hiányosságok
például a nem megfelelő hűtési lánc, nem ivóvíz minő-
ségű víz használata, valamint a hajók és a létesítmények
rossz higiéniai állapota. Az ilyen jellegű hiányosságok
következtében az emberi fogyasztásra szánt halászati
termékekben nagy valószínűséggel ártalmas szennyező-
dések találhatók, ami a fogyasztók egészségére komoly
kockázatot jelent.

(2) Az ellenőrző látogatás során a Guineai Köztársaság ille-
tékes hatóságai által végzett megfelelő higiéniai ellenőr-
zések hiányára is fény derült, ami tovább súlyosbítja a
helyzetet.

(3) Ezért a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben (2) meghatározottak szerint a Guineai Köztár-
saságból származó halászati termékek importját azonnal
fel kell függeszteni. A vizsgálatok során feltárt hiányos-
ságok súlyosságára tekintettel a felfüggesztés azon halá-
szati termékekre is vonatkozik, amelyek Közösségbe
irányuló kivitelét a határozat hatályba lépését megelőzően
megkezdték, de amelyeket még nem hoztak be a Közös-
ségbe.

(4) Ezt a határozatot a Guineai Köztársaság által ajánlott
garanciákra, valamint a Bizottság szolgálatai által végzett
új vizsgálat esetlegesen kedvező eredményére figyelemmel
felül kell vizsgálni.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Hatály

Ezt a határozatot a Guineai Köztársaságból importált, emberi
fogyasztásra szánt halászati termékekre kell alkalmazni.

2. cikk

Tilalom

A tagállamok megtiltják az 1. cikkben említett termékek terüle-
tükre történő behozatalát.

E tilalom a Közösségben található állat-egészségügyi határállo-
másra érkezett, valamennyi termékszállítmányra vonatkozik,
tekintet nélkül arra, hogy a szállítmányt e határozat hatályba
lépését megelőzően termelték, tárolták vagy hitelesítették a szár-
mazási országban.

3. cikk

A költségek felszámítása

A határozat alkalmazásakor felmerülő valamennyi költség a
címzettet vagy annak meghatalmazottját terheli.

4. cikk

Megfelelés

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e
határozatnak való megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.
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(1) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági
rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi
rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.



5. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 2-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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