
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/761/WE z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającej przepisy
wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie ankiet statystycznych dotyczących pogłowia

i produkcji w sektorze bydła

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337 z 13 listopada 2004 r.)

1. Na stronie 65, art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Waga tuszy, o której mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, jest wagą schłodzonej tuszy zwierzęcia rzeźnego po
zdjęciu skóry, upuszczeniu krwi, usunięciu wnętrzności i usunięciu zewnętrznych narządów płciowych, końców kończyn
na poziomie pęciny i kości stępu, głowy, ogona, nerek i tłuszczów okołonerkowych, jak również wymion.”.

2. Na stronie 67, załącznik II, dla Łotwy:

zamiast: „NUTS 3”,

powinno być: „NUTS 2”.

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/747/WE z dnia 26 października 2004 r. ustalającej szczegółowe zasady
stosowania dyrektywy Rady 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia

i produkcji owiec i kóz

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329 z 4 listopada 2004 r.)

1. Na stronie 14, tytuł decyzji:

zamiast: „dotyczących pogłowia i hodowli owiec i kóz”,

powinno być: „dotyczących pogłowia i produkcji owiec i kóz”.

2. Na stronie 15, art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Waga tuszy, o której mowa w art. 13 ust. 1 dyrektywy 93/25/EWG, oznacza masę zimną poubojową, po upusz-
czeniu krwi, po zdjęciu skóry i usunięciu wnętrzności oraz po usunięciu łba (odciętego na wysokości stawu szczy-
towo-potylicznego), racic (odciętych na wysokości stawu nadgarstkowo-śródręcznego lub stawu stępowo-śródstop-
nego), ogona (uciętego na wysokości szóstego lub siódmego kręgu ogonowego), wymion oraz organów płciowych.
Nerki oraz tłuszcz nerkowy należą do tuszy.”.

3. Na stronie 16, załącznik I, definicja „Mleczne owce” otrzymuje brzmienie:

„Mleczne owce

Maciorki, które są hodowane tylko i wyłącznie lub głównie do produkcji mleka do spożycia przez ludzi i/lub dla
przetwórstwa na produkty mleczarskie. Kategoria obejmuje również wybrakowane mleczne owce (niezależnie od tego,
czy były tuczone między ostatnią laktacją i ubojem).”.

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/760/WE z dnia 26 października 2004 r. ustalającej szczegółowe zasady
stosowania dyrektywy Rady 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia

i produkcji trzody chlewnej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337 z 13 listopada 2004 r.)

1. Na stronie 59, w tytule decyzji:

jest: „dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej”

powinno być: „dotyczących pogłowia i produkcji trzody chlewnej”

2. Na stronie 60, art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Waga tuszy, o której mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 93/23/EWG, oznacza masę zimną poubojową, po zdjęciu skóry,
upuszczeniu krwi, usunięciu wnętrzności i odcięciu języka, szczeciny, racic, zewnętrznych narządów płciowych, luźnego
tłuszczu, nerek i przepony.”
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