L 257/8

ET

Euroopa Liidu Teataja

4.8.2004

KOMISJON

KOMISJONI OTSUS,
3. juuni 2004,
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(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/588/EÜ)
korraldatakse ümber sündmuste andmebaas nii, et automaatne häiresüsteem avastaks puudusi ja nõuete täitmise
rikkumisi piiravate meetmete suhtes, iv) andmebaasi ja
veisepassi kantakse kindlustuspreemia, v) võetakse meetmeid, mis tagavad veiste identifitseerimise ja registreerimise kontrolli toimumise vastavalt komisjoni määrusele
(EÜ) nr 1082/2003. (2)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse Eesti, Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola,
Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari ühinemisakti,
eriti selle artiklit 57,
ning arvestades järgmist:
(1)

Malta on esitanud palve tunnistada täielikult töökorras
olevaks oma andmebaas, mis moodustab osa Malta veiste
identifitseerimis- ja registreerimissüsteemist vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta
määrusele (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja
registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr
820/97 kehtetuks tunnistamise kohta. (1)

(5)

Malta ametivõimud kohustusid rakendama kokkulepitud
parandusi hiljemalt 30. aprilliks 2004.

(6)

Tulenevalt eeltoodust on Malta veiste andmebaasi täielikult töökorras olevaks tunnistamine õigustatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

(2)

Euroopa Liit võttis Malta palve vastu ja leidis, et palvet
tuleb enne ühinemist menetleda.

Malta veiste andmebaas on tunnistatud täielikult töökorras
olevaks 1. maist 2004.

(3)

Malta ametivõimud esitasid asjakohase informatsiooni,
mida täpsustati 25. märtsil 2004.

Artikkel 2

(4)

Malta ametivõimud on tõstnud andmebaasi usaldusväärsust tagades eelkõige, et i) rakendatakse lisameetmeid, sh
kontrollülevaatusi, mis parandaks loomapidajatepoolse
loomade sünnist ja surmast teavitamise 7päevasest tähtajast kinnipidamist, ii) rakendatakse lisameetmeid, mis
võimaldaks automaatselt või kohapeal teostatud kontrolli
käigus avastatud vigu ja lünki kiiresti korrigeerida, iii)

(1) EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1. Määrust on muudetud 2003. aasta
ühinemisaktiga.

Käesolev otsus on adresseeritud Maltale.
Brüssel, 3. juuni 2004
Komisjoni nimel
komisjoni liige
David BYRNE

(2) EÜT L 156, 25.6.2003, lk 9. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 499/2004 (ELT L 80, 18.3.2004, lk 24).

