
A BIZOTTSÁG 439/2008/EK RENDELETE

(2008. május 21.)

a 2076/2005/EK rendelet II. mellékletének a Fidzsi-szigetekről származó halászati termékek
behozatala tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai
szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek
hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges
szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i
854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és
különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1) A 854/2004/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése
előírja, hogy állati eredetű termékek csak a rendelettel
összhangban összeállított jegyzéken szereplő harmadik
országból vagy harmadik ország bizonyos területeiről
hozhatók be.

(2) A 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról szóló,
2005. december 5-i 2076/2005/EK bizottsági rendelet (3)
a 854/2004/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésétől
eltérve előírja, hogy a tagállamok bizonyos feltételek
mellett engedélyezhetik a II. mellékletben szereplő
harmadik országokból származó halászati termékek
behozatalát.

(3) Az említett harmadik országokban még nem végeztek
közösségi ellenőrzést az egészségügyi feltételek vizsgálata
céljából, valamint annak érdekében, hogy megállapítsák,
az adott illetékes hatóságok által alkalmazott ellenőrzések
egyenértékűek-e a közösségi jogszabályok által előírt
követelményekkel. A Fidzsi-szigetek jelenleg a
2076/2005/EK rendelet II. mellékletében szerepel.

(4) A Fidzsi-szigeteken végrehajtott közösségi ellenőrzés a
halászati termékek kezelésében súlyos higiéniai hiányos-

ságokat tárt fel, valamint azt is megállapította, hogy az
illetékes hatóságok nem rendelkeznek elegendő kapaci-
tással a halászati termékek megbízható ellenőrzésének
elvégzéséhez. Ennek megfelelően a Fidzsi-szigetek nem
képes megfelelő garanciákat nyújtani arra vonatkozóan,
hogy a halászati termékek kinyerése olyan körülmények
között történik, amelyek legalább egyenértékűek a halá-
szati termékeknek a Közösségben történő előállítását és
forgalomba hozatalát szabályozó követelményekkel.

(5) Ennek megfelelően a Fidzsi-szigetekről származó halá-
szati termékek Közösségbe történő behozatala a továb-
biakban nem engedélyezhető.

(6) A Fidzsi-szigetekről származó, az e rendelet hatálybalé-
pését megelőzően előállított és bizonyítvánnyal ellátott
halászati termékek Közösségbe történő behozatalának
lehetővé tétele érdekében átmeneti időszakot kell megha-
tározni.

(7) A 2076/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2076/2005/EK rendelet II. mellékletének helyébe e rendelet
mellékletének szövege lép.

2. cikk

Az e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított legfel-
jebb hathetes átmeneti időszakra a tagállamok engedélyezhetik
a Fidzsi-szigetekről származó, az említett időpontot megelőzően
előállított és bizonyítvánnyal ellátott halászati termékek beho-
zatalát.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

HUL 132/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.5.22.

(1) HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1243/2007/EK bizott-
sági rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 8. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 139., 2004.4.30., 206. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi
rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 338., 2005.12.22., 83. o. A legutóbb az 1246/2007/EK rende-
lettel (HL L 281., 2007.10.25., 21. o.) módosított rendelet.



Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 21-én.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Azon harmadik országok és területek jegyzéke, amelyekből a halászati termékek emberi fogyasztásra alkalmas
bármilyen formájának behozatala engedélyezett

AO – ANGOLA

AZ – AZERBAJDZSÁN (1)

BJ – BENIN

CG – KONGÓ (2)

CM – KAMERUN

ER – ERITREA

IL – IZRAEL

MM – MIANMAR

SB – SALAMON-SZIGETEK

SH – SZENT ILONA

TG – TOGO

HU2008.5.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/17

(1) Csak kaviár behozatala engedélyezett.
(2) Csak tengerben fogott, fagyasztott és végleges csomagolásába csomagolt halászati termékek behozatala engedélyezett.”


