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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21 . september 1993

om ændring af beslutning 93/ 197/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og
udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til
opdræt og som brugsdyr

(93/51 O/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af
26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for
erhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra
tredjelande ('), senest ændret ved direktiv 92/36/EØF (2),
særlig artikel 15, litra a), og artikel 16, og
ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens beslutning 93/ 197/EØF (■') fastsættes
de dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelsen af
sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og
hovdyr til opdræt og som brugsdyr ;

Fællesskabet ; det er derfor nødvendigt at ændre beslut
ning 93/ 197/EØF ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Bilag II til beslutning 93/ 197/EØF ændres således :
I punkt III, litra d), i certifikat A, B, C, D og E ændres
teksten i parentes til følgende : »eller siden fødslen, hvis
det er under tre måneder gammelt, eller siden indførslen,
hvis det drejer sig om et dyr, der direkte er indført fra Det
Europæiske Fællesskab inden for de seneste tre måneder«.
Artikel 2

i henhold til nævnte beslutning kan de pågældende
hovdyr kun indføres i Fællesskabet, såfremt de i en vis
periode har opholdt sig på bedrifter under veterinært
tilsyn i afsendertredjelandet ; i praksis er der opstået
vanskeligheder som følge af, at hele dette ophold skal
finde sted i afsendertredjelandet ;
det bør præciseres, at reglen om hele denne periode ikke
gælder, hvis hovdyrene er blevet indført direkte fra

(') EFT nr. L 224 af 18 . 8 . 1990, s. 42.
O EFT nr. L 157 af 10. 6. 1992, s. 28.
O EFT nr. L 86 af 6. 4. 1993, s. 16.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . september 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

