
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2006/698/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5783)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/931/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia-
jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1),
w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2006/698/WE z dnia 16 października
2006 r. w sprawie nadzwyczajnych środków mających
zastosowanie do produktów rybołówstwa przywożonych
z Brazylii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2)
wygasa dnia 31 grudnia 2006 r.

(2) W ostatnim czasie władze Brazylii podjęły środki
w odniesieniu do nieprawidłowości, wykrytych przez
kontrolerów Wspólnoty, w zakresie higieny
w postępowaniu z produktami rybołówstwa.

(3) Konieczne jest jednak prowadzenie przez Wspólnotę
dalszych kontroli w Brazylii w celu sprawdzenia wdro-
żenia tych środków.

(4) W celu ochrony zdrowia konsumentów konieczne jest
utrzymanie środków przewidzianych decyzją

2006/698/WE do czasu potwierdzenia, że środki podjęte
przez władze Brazylii spowodowały wyeliminowanie
stwierdzonych nieprawidłowości.

(5) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
decyzję 2006/698/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 6 decyzji 2006/698/WE datę „31 grudnia 2006 r.” zastę-
puje się datą „30 czerwca 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100
z 8.4.2006, str. 3).

(2) Dz.U. L 287 z 18.10.2006, str. 34.


