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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 2. března 2004
o ochranných opatřeních týkajících se některých živých zvířat a živočišných produktů
pocházejících nebo dovážených z Albánie
(oznámeno pod číslem K(2004) 618)
(Text s významem pro EHP)

(2004/225/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne
15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích
zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS
a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice,
s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární
kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Rozhodnutí Komise 94/621/ES ze dne 20. září 1994
o některých ochranných opatřeních týkajících se některých živých zvířat a živočišných produktů pocházejících
nebo dovážených z Albánie (3), bylo několikrát
podstatně změněno. V zájmu jasnosti a přehlednosti by
uvedené rozhodnutí mělo být kodifikováno.

(2)

V Albánii byly zjištěny případy cholery.

(3)

Výskyt cholery v Albánii může představovat vážné
nebezpečí pro veřejné zdraví.

(4)

Při absenci hygienických záruk ze strany albánských
orgánů je nezbytné zakázat dovoz mlžů, ostnokožců,
pláštěnců a mořských plžů v jakékoliv formě, jakož
i živých ryb a korýšů pocházejících nebo dovážených
z Albánie.

(1) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice ve znění směrnice
96/43/ES (Úř. věst. č. 162, 1.7.1996, s. 1).
(2) Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.
(3) Úř. věst. L 246, 21.9.1994, s. 25. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 95/89/ES (Úř. věst. č. 70, 30.3.1995, s. 25).

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví
zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Členské státy zakáží dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů v jakékoliv formě, jakož i živých ryb a korýšů
cspřepravovaných ve vodě, pocházejících nebo dovážených
z Albánie.
Článek 2
Zrušuje se rozhodnutí 94/621/ES.
Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto
rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.
Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. března 2004.
Za Komisi
David BYRNE

člen Komise
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PŘÍLOHA I
Zrušené rozhodnutí s následnými změnami
Rozhodnutí 94/621/ES
Rozhodnutí 94/671/ES

(Úř. věst. L 246, 21.9.1994, s. 25)
(Úř. věst. L 265, 15.10.1994, s. 62)

Rozhodnutí 94/702/ES

(Úř. věst. L 284, 1.11.1994, s. 64)

Rozhodnutí 95/89/ES

(Úř. věst. L 70, 30.3.1995, s. 25)

PŘÍLOHA II
Srovnávací tabulka
Rozhodnutí 94/621/ES

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 1

Článek 2

–

–

Článek 2

Článek 4

Článek 3

–

Příloha I

–

Příloha II

