
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 lutego 2005 r.

zmieniająca decyzję 2003/760/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów
rybołówstwa z Polinezji Francuskiej, w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz

wzoru świadectwa zdrowia

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 356)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/154/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca
1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1),
w szczególności jej art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji Komisji 2003/760/WE (2) „Département de la
Qualité Alimentaire et de l’Action Vétérinaire (DQAAV)
du Service de Développement Rural du Ministère de
l’Agriculture et de l’Élevage” jest wskazany jako właściwy
organ w Polinezji Francuskiej do celów sprawdzania
i certyfikacji zgodności produktów rybołówstwa
z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

(2) W następstwie restrukturyzacji administracji w Polinezji
wymieniony właściwy organ przekształcił się
w „Département de la qualité alimentaire et de l’action
vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des
ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la
pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des
eaux et forêts et de la recherche”.

(3) Ten nowy organ jest w stanie skutecznie sprawdzać prze-
strzeganie obowiązującego ustawodawstwa.

(4) DQAAV udzielił oficjalnego zapewnienia w kwestii zgod-
ności z normami kontroli zdrowotnej oraz monitoro-
wania produktów rybołówstwa i akwakultury określo-
nymi w dyrektywie 91/493/EWG oraz w odniesieniu
do spełnienia wymogów higieny równoważnych
wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2003/760/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2003/760/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

»Département de la qualité alimentaire et de l’action vétéri-
naire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources
naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aqua-
culture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de
la recherche« jest właściwym organem w Polinezji Francu-
skiej wskazanym do celów sprawdzania i certyfikacji zgod-
ności produktów rybołówstwa z wymaganiami dyrektywy
91/493/EWG.”;

2) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się
w Załączniku do niniejszej decyzji.

PL24.2.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51/19

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).

(2) Dz.U. L 273 z 24.10.2003, str. 23.



Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 10 kwietnia 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

ŚWIADECTWO ZDROWIA

dla produktów rybołówstwa z POLINEZJI FRANCUSKIEJ, przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty
Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich pod każdą postacią

PL24.2.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51/21



PLL 51/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.2.2005


