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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 23 października 2008 r.

zmieniająca decyzję 2006/241/WE odnośnie do przywozu niektórych gatunków ślimaków
z Madagaskaru nadających się do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6083)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/825/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty
z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2006/241/WE z dnia 24 marca 2006 r.
dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu
do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów
rybołówstwa (2) zabrania przywozu produktów pocho
dzenia zwierzęcego z Madagaskaru, z wyłączeniem
produktów rybołówstwa.

(2) W marcu 2007 r. Wspólnota przeprowadziła na Mada
gaskarze inspekcje, mające ocenić kontrole w zakresie
zdrowia publicznego oraz warunki produkcji produktów
rybołówstwa w tym kraju. Wyniki tej inspekcji oraz
informacje następcze przedłożone przez Madagaskar
pokazują, że kraj ten posiada odpowiednie gwarancje
umożliwiające również przywóz do Wspólnoty niektó
rych gatunków ślimaków nadających się do spożycia
przez ludzi.

(3) W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję
2006/241/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/241/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Niniejszą decyzję stosuje się do produktów pochodzenia
zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem
produktów rybołówstwa.”;

2) dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Dla celów niniejszej decyzji »ślimaki« oznaczają schłodzone,
zamrożone, obrane ze skorupek, gotowane, przetworzone
lub zakonserwowane ślimaki lądowe z gatunków Helix
pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum oraz
z gatunków należących do rodziny Achatinidae.”.
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(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.
(2) Dz.U. L 88 z 25.3.2006, s. 63.



Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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