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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 12. července 1994
o seznamu zařízení v Botswaně schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství
(Text s významem pro EHP)

(94/465/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu
skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků
ze třetích zemí (1), naposledy pozměněnou nařízením (EHS)
č. 1601/92 (2), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice,

ustanovení stanovená dříve, obecná ustanovení Smlouvy,
a zejména ostatní veterinární předpisy Společenství, zvláště pokud
jde o ochranu zdraví;
vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu
se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
vzhledem k tomu, že zařízením ve třetích zemích nelze povolit
vývoz masných produktů do Společenství, pokud nesplňují
obecné a zvláštní podmínky stanovené ve směrnici 72/462/EHS;
vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice
72/462/EHS Botswana zaslala údaje o jednom zařízení
schváleném pro vývoz do Společenství;
vzhledem k tomu, že kontrola na místě provedená Společenstvím
ukázala, že hygienická úroveň tohoto zařízení je uspokojivá, a že
tudíž může být zahrnuto do prvního seznamu zařízení, ze kterých
může být povolen dovoz masných výrobků;
vzhledem k tomu, že na dovoz masných výrobků ze zařízení uvedených v seznamu přílohy tohoto rozhodnutí se nadále vztahují

(1) Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.
(2) Úř. věst. L 173, 27.6.1992, s. 13.

1. Zařízení v Botswaně uvedené v příloze se schvaluje pro dovoz
masných výrobků do Společenství.
2. Na dovoz zboží z tohoto zařízení se nadále vztahují veškeré
veterinární předpisy Společenství, a zejména předpisy hygienické.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
V Bruselu dne 12. července 1994.
Za Komisi
René STEICHEN
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PŘÍLOHA
SEZNAM ZAŘÍZENÍ

Číslo schválení

1

Zařízení

BMC Canning Branch

Adresa

Lobatse, Botswana

