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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 17 . november 1982

om listen over de virksomheder i kongeriget Swaziland, der er godkendt til
indførsel af fersk kød til Fællesskabet

(82/814/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af
12. december 1972 om sundhedsmæssige og veteri
nærpolitimæssige problemer i forbindelse med
indførsel af kvæg og svin samt fersk kød fra
tredjelande ('), særlig artikel 4, stk. 1 , og artikel 18 , stk.
1 , litra a) og b), og
ud fra følgende betragtninger :

harmoniserede bestemmelser, stadig underlagt bestem
melseslandets gældende sundhedslovgivning for
indførsel ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Den stående vete
rinærkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1.

Den virksomhed i Swaziland, der er anført i bila

Virksomheder beliggende i tredjelande skal for at

get, er godkendt til indførsel til Fællesskabet af fersk

kunne få tilladelse til at udføre fersk kød til Fælles

kød i overensstemmelse med nævnte bilag.

skabet opfylde de almindelige og særlige krav i
direktiv 72/462/EØF ;

2.
Indførsel fra den i stk . 1 omhandlede virksomhed
er fortsat underkastet de andetsteds fastsatte EF

Swaziland har i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3,

bestemmelser på det veterinære område, især på det

i direktiv 72/462/EØF bragt en virksomhed i forslag
for godkendelse til udførsel til Fællesskabet ;

veterinærpolitimæssige område.
Artikel 2

denne virksomhed, som Fællesskabet har kontrolleret

på stedet, frembyder tilstrækkelige garantier på det
hygiejniske plan, og den kan derfor godkendes i over

Medlemsstaterne forbyder indførsel af fersk kød fra

ensstemmelse med artikel 4, stk. 1 , i nævnte direktiv,
til indførsel af fersk kød til Fællesskabet ;

get.

det bør bemærkes, at indførsel af fersk kød også er
underkastet andre EF-veterinærbestemmelser, især på
det veterinærpolitimæssige område, herunder særbe
stemmelserne for Danmark, Irland og Det forenede
Kongerige ;

betingelserne for indførsel af fersk kød fra den virk
somhed, der er anført i bilaget, er fortsat underlagt
andetsteds fastsatte EF-bestemmelser, ligesom den skal
være i overensstemmelse med traktatens generelle
bestemmelser ; i særdeleshed er indførsel fra tredje
lande og videreforsendelse til andre medlemslande af
visse kategorier af kød som f.eks. stykker på mindre en
3 kg eller kød, der indeholder restkoncentrationer af
visse stoffer, som endnu ikke er omfattet af særlige

(>) EFT nr. L 302 af 31 . 12. 1972, s. 28 .

andre virksomheder end den ene, der er anført i bila

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1 . januar 1983 .
Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 1982.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

FORTEGNELSE OVER VIRKSOMHEDER
OKSEKØD

Virksomhedens

Virksomhed

Adresse

nr.

Slagtehuse og Kødopskæringsvirksomheder
SG 1

The Swaziland Meat Corporation Ltd

Manzini

