'Αριθ. L 343/24

'Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4. 12. 82

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 17ης Νοέμβριου 1982

πού άφορα τόν πίνακα των έγκαταστασεων τοΰ Βασιλείου τής Σουαζιλάνδης πού έγκρίνονται
γιά την εισαγωγή νωπού κρέατος στήν Κοινότητα
(82/814/ ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τήν όδηγία 72/462/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής 12ης
Δεκεμβρίου 1972 περί τών ύγειονομικών προβλημάτων
καί τοϋ ύγειονομικού κτηνιατρικού ελέγχου κατά τήν
εισαγωγή τών βοοειδών καί χοιρειοειδών ζώων καί τών
νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών ('), καί ίδίως
τό άρθρο 4 παράγραφος 1 καί τό άρθρο 18 παράγραφος

γραμμα ή τά κρέατα πού περιέχουν ύπολείμματα ορισμέ
νων ούσιών καί τά όποια πρέπει νά ύπόκεινται άκόμη σέ
έναρμονισμένη ρύθμιση, έξακολουθοϋν νά ύπόκεινται
στην ύγειονομική νομοθεσία τού Κράτους μέλους εισα
γωγής ·

δτι τά μέτρα πού προβλέπονται στην παρούσα άπόφαση
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής Μόνιμης Κτηνιατρικής
'Επιτροπής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

1 ύπό α καί β,

Εκτιμώντας :

ότι, γιά νά έχουν άδεια νά εξάγουν τα νωπα κρέατα
στήν Κοινότητα, οΐ έγκαταστάσεις πού εύρίσκονται στίς
τρίτες χώρες πρέπει νά άνταποκρίνονται στούς γενικούς
καί ειδικούς όρους πού καθορίζονται άπό τήν όδηγία
72/462/ΕΟΚ ·

ότι ή Σουαζιλάνδη πρότεινε, σύμφωνα μέ τό άρθρο 4
παράγραφος 3 τής οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, μία έγκατά
σταση άπό τήν όποία έπιτρέπεται νά έξάγει στήν Εύρω
παϊκή Κοινότητα ·
5τι ή έγκατάσταση αύτή, στήν όποία εγινε έπιτόπιος
κοινοτικός έλεγχος, προσφέρει έπαρκεϊς έγγυήσεις ύγιει
νής καί, έπομένως, μπορεί νά έγκριθεΐ, βάσει τοΰ άρθρου
4 παράγραφος 1 τής όδηγίας 72/462/ ΕΟΚ, γιά τήν εισα
γωγή νωποϋ κρέατος στήν Κοινότητα ·
ότι πρέπει νά ύπενθυμιστεΐ ότι οί εισαγωγές νωπού
κρέατος ύπόκεινται καί σέ άλλες κοινοτικές κτηνιατρι
κές ρυθμίσεις, ίδίως στόν τομέα τού ύγειονομικοϋ
έλέγχου, στίς όποιες συμπεριλαμβάνονται καί οί ειδικές
διατάξεις πρός όφελος τής Δανίας, τής 'Ιρλανδίας καί τοϋ
' Ηνωμένου Βασιλείου ·
ότι οί όροι εισαγωγής νωποϋ κρέατος πού προέρχεται
άπό τήν έγκατάσταση πού άναφέρεται στό παράρτημα
τής παρούσας άπόφασης έξακολουθοϋν νά ύπόκεινται
στίς διατάξεις πού θεσπίσθηκαν, καθώς καί στήν τήρηση
τών γενικών διατάξεων τής συνθήκης · ότι, ιδιαίτερα, ή
εισαγωγή άπό τρίτες χώρες καί ή έπανεξαγωγή πρός
άλλα Κράτη μέλη ορισμένων κατηγοριών κρεάτων, όπως
είναι τά κρέατα πού ζυγίζουν λιγότερο άπό 3 χιλιό

C ) ΕΕ άριδ. L 302 τής 31 . 12. 1972, σ. 28 .

Αρθρο 1

1 . H έγκατάσταση τής Σουαζιλάνδης πού άναγράφε
ται στό παράρτημα έγκρίνεται γιά τήν εισαγωγή νωποϋ
κρέατος στήν Κοινότητα σύμφωνα μέ τό παράρτημα
αύτό.

2. Οί εισαγωγές πού προέρχονται άπό τήν έγκατά
σταση πού άναφέρεται στήν παράγραφο 1 έξακολουθοϋν
νά ύπόκεινται στίς κοινοτικές διατάξεις πού θεσπίσθη
καν στόν κτηνιατρικό τομέα, ειδικά όσον άφορα τόν
ύγειονομικό έλεγχο.

Αρθρο 2

Τα Κράτη μελη απαγορεύουν τήν εισαγωγή νωπού
κρέατος πού προέρχεται άπό άλλες εγκαταστάσεις καί

όχι άπό αύτήν πού άναγράφεται στό παράρτημα.
Αρθρο 3

H παρούσα απόφαση έφαρμόζεται άπό τήν 1η 'Ιανουα
ρίου 1983 .

Αρθρο 4

H παρούσα απόφαση άπευθύνεται στά Κράτη μέλη.
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 17 Νοεμβρίου 1982.
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής
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