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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. juli 1994
om listen over de virksomheder i Botswana, der er godkendt til indførsel af
kødprodukter til Fællesskabet
(Tekst af betydning for EØS)

(94/465/EF)
være i overensstemmelse med traktatens generelle
bestemmelser, og i særdeleshed til de andre EF-veterinær

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12.
december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpoliti
mæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg,
svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra
tredjelande ('), senest ændret ved Rådets forordning (EØF)
nr. 1601 /92 (2), særlig artikel 4, stk. 1 , og

bestemmelser,

især

på

det

veterinærpolitimæssige

område ;

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

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Virksomheder beliggende i tredjelande skal for at kunne
få tilladelse til at udføre kødprodukter til Fællesskabet
opfylde de almindelige og særlige krav i direktiv 72/462/

1 . Den i bilaget anførte virksomhed i Botswana, er
godkendt til indførsel til Fællesskabet af kødprodukter.

EØF ;

stet de andetsteds fastsatte EF-bestemmelser på det veteri
nære område, især på det veterinærpolitimæssige område.

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

2.

Indførsel fra denne virksomhed er fortsat underka

direktiv 72/462/EØF fremsendt informationer på en virk

Artikel 2

somhed, der har tilladelse til at udføre til Fællesskabet ;

virksomheden, som Fællesskabet har kontrolleret på
stedet, frembyder tilstrækkelige garantier på det hygiej
niske plan, og den kan derfor optages på den første liste,
over virksomheder, fra hvilke indførsel af kødprodukter

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 1994.

kan tillades ;

På Kommissionens vegne

betingelserne for indførsel af kødprodukter fra virksomhe
den, der er opført på listen i bilaget er fortsat underlagt
andetsteds fastsatte EF-bestemmelser, ligesom de skal

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

BILAG

LISTE OVER VIRKSOMHEDER

Autori-

Virksomhed

Adresse

sationsnummer

1

BMC Canning Branch

(') EFT nr. L 302 af 31 . 12. 1972, s. 28.
(2) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.

Lobatse, Botswana

