
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 marca 2005 r.

zmieniająca decyzję 2004/475/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów
w sektorze mięsa i mleka w Słowenii

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 518)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/193/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii
i Słowacji, w szczególności jego art. 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od momentu przyjęcia decyzji Komisji 2004/475/WE (1)
zmieniła się sytuacja dotycząca zakładów czerpiących
korzyści z okresu przejściowego w celu osiągnięcia pełnej
zgodności z wymogami Wspólnoty.

(2) Jeden zakład mięsny zaprzestał prowadzenia działalności
dnia 31 grudnia 2004 r.

(3) Jeden zakład mleczarski z wykazu zakładów w okresie
przejściowym zaprzestanie prowadzenia działalności jako
zakład o wysokiej zdolności produkcyjnej. Ograniczy on
swoją produkcję w celu zgodności z zasadami określo-
nymi przez prawodawstwo wspólnotowe dla zakładów
z ograniczoną zdolnością produkcyjną. W związku
z powyższym zakład ten powinien zostać wykreślony
z wykazu zakładów w okresie przejściowym.

(4) Trzy zakłady mięsne z wykazu zakładów w okresie prze-
jściowym podjęły znaczne wysiłki w celu budowy
nowych urządzeń. Jednakże zakłady te nie są w stanie
ukończyć procesu modernizacyjnego we wskazanym

terminie z powodu wyjątkowych ograniczeń technicz-
nych. W związku z powyższym uzasadnione jest zapew-
nienie im większej ilości czasu na ukończenie procesu
modernizacyjnego.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić Załącznik do decyzji
2004/475/WE. W celu zapewnienia jasności należy go
zastąpić.

(6) Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2004/475/WE zastępuje się tekstem
Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 78.



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

ZAKŁADY MIĘSNE W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

Nr
Weterynaryjny
numer identyfi-

kacyjny
Nazwa i adres zakładu

Sektor Mięso

Dzień dostoso-
wania

Działalność zakładu

Świeże
mięso, ubój,
rozbiór

Produkty
mięsne Chłodnia

1 14 Meso Kamnik, Kamnik X 1.10.2005

2 19 Meso Kamnik, Domžale X X 1.10.2005

3 306 Arvaj Anton s.p., Kranj X X 1.10.2005”
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