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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 21. září 1993,
kterým se mění rozhodnutí Komise 93/197/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních
osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých
(93/510/EHS)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství,
s ohledem na směrnici Rady 90/426/EHS ze dne
26. června 1990 o veterinárních podmínkách pro přesun
koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (1), naposledy
pozměněnou směrnicí 92/36/EHS (2), a zejména na čl. 15
písm. a) a článek 16 uvedené směrnice,
vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 93/197/EHS (3) stanoví
veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých;
vzhledem k tomu, že podle tohoto rozhodnutí mohou být
předmětní koňovití dováženi do zemí Společenství pouze pod
podmínkou, že byli po stanovenou dobu umístěni v odesílající
třetí zemi v hospodářství pod veterinárním dozorem; že
v praxi vznikly potíže, neboť zvířata musela trávit celé toto
období ve třetí zemi odeslání;
vzhledem k tomu, že by mělo být upřesněno, že není nutné,
aby koňovití strávili celou tuto dobu ve třetí zemi odeslání,
pokud jsou dováženi přímo ze Společenství; že je proto nutné
pozměnit rozhodnutí 93/197/EHS;
vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

(1) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42.
(2) Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 28.
(3) Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příloha II rozhodnutí 93/197/EHS se mění takto:
V osvědčeních A, B, C, D a E kapitole III se v písmenu d)
slova v závorce nahrazují slovy „nebo od narození u zvířat
mladších než tři měsíce nebo od data dovozu, jestliže bylo
dovezeno během předchozích tří měsíců přímo z Evropského
společenství.“
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. září 1993.
Za Komisi
René STEICHEN

člen Komise

