
SMĚRNICE KOMISE 2006/83/ES

ze dne 23. října 2006,

kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/4/ES o registraci
zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,
a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska,
a zejména na článek 56 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 56 aktu o přistoupení stanoví, že v případě práv-
ních aktů, které zůstávají v platnosti po dni 1. ledna
2007 a musejí být upraveny v důsledku přistoupení,
ale jejich nezbytné úpravy nebyly uvedeny v aktu
o přistoupení nebo v jeho přílohách, přijme Komise
tyto nezbytné úpravy ve všech případech, kdy přijala
původní právní akt.

(2) V závěrečném aktu konference, která vypracovala
smlouvu o přistoupení, se uvádí, že vysoké smluvní
strany se na politické úrovni dohodly na souboru
úprav, které je v důsledku přistoupení nutno provést
v právních aktech přijatých orgány, a vyzvaly Radu
a Komisi, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením,
případně jejich znění doplnily a aktualizovaly podle
vývoje práva Evropské unie.

(3) Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002
o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví
směrnice Rady 1999/74/ES (1), by proto měla být odpo-
vídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2002/4/ES se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději ke
dni přistoupení Bulharska a Rumunska. Neprodleně sdělí Komisi
znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními
těchto předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat ode dne přistoupení Bulharska
a Rumunska k Evropské unii.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působ-
nosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu
smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. října 2006.

Za Komisi
Olli REHN

člen Komise

CS20.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 362/97

(1) Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 44.



PŘÍLOHA

ZEMĚDĚLSTVÍ

VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

32002 L 0004: směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví
směrnice Rady 1999/74/ES (Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 44), ve znění:

— 12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské repu-
bliky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské
republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V příloze se seznam v části 2.2 nahrazuje tímto:

„AT Rakousko

BE Belgie

BG Bulharsko

CY Kypr

CZ Česká republika

DE Německo

DK Dánsko

EE Estonsko

EL Řecko

ES Španělsko

FI Finsko

FR Francie

HU Maďarsko

IE Irsko

IT Itálie

LT Litva

LU Lucembursko

LV Lotyšsko

MT Malta

NL Nizozemsko

PL Polsko

PT Portugalsko

RO Rumunsko

SE Švédsko

SI Slovinsko

SK Slovensko

UK Spojené království.“
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