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KOMISJONI OTSUS,
17. november 1982,
nende Svaasimaa Kuningriigi ettevõtete loetelu kohta, mis on heaks kiidetud värske liha impordiks
ühendusse
(82/814/EMÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi
72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarinspektsiooni probleemide
kohta veiste ja sigade ning värske liha impordil kolmandatest riikidest, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1 ning artikli 18 lõike 1 punkte
a ja b,

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

ning arvestades, et:

1. Käesoleva otsuse lisas loetletud Svaasimaa ettevõttest lubatakse
importida ühendusse värsket liha vastavalt kõnealusele lisale.

kolmandate riikide ettevõtetel lubatakse importida ühendusse
värsket liha üksnes juhul, kui need vastavad direktiivis
72/462/EMÜ sätestatud üld- ja eritingimustele;

2. Lõikes 1 nimetatud ettevõttest importimise suhtes kohaldatakse jätkuvalt ühenduse mujal ettenähtud veterinaariaalaseid sätteid, eelkõige tervisekaitse nõudeid käsitlevaid sätteid.

Svaasimaa on vastavalt direktiivi 72/462/EMÜ artikli 4 lõikele 3
esitanud ühe ettevõtte, millel on lubatud ühendusse eksportida;

Artikkel 2

ühenduse kohapealne kontroll on näidanud, et selle ettevõtte
hügieenistandardid on piisavad ja seetõttu võib selle vastavalt
nimetatud direktiivi artikli 4 lõikele 1 heaks kiita värske liha
importimiseks ühendusse;

Liikmesriigid keelavad värske liha importimise mujalt kui
käesoleva otsuse lisas nimetatud ettevõttest.

tuleks meenutada, et värske liha impordi suhtes kohaldatakse eriti
tervisekaitsenõuete osas ka muid ühenduse veterinaariaalaseid
õigusakte, sealhulgas Taanit, Iirimaad ja Ühendkuningriiki käsitlevaid erisätteid;

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1983.

käesoleva otsuse lisas esitatud ettevõttest pärit värske liha imporditingimuste suhtes kohaldatakse jätkuvalt mujal ettenähtud
ühenduse sätteid ja asutamislepingu üldsätteid; eriti teatavat liiki
värske liha, nt vähem kui kolm kilogrammi kaaluvate lihatükkide
või teatavate ühenduse ühtlustatud eeskirjadega hõlmamata ainete
jääke sisaldava liha kolmandatest riikidest importimise või teistesse liikmesriikidesse reeksportimise suhtes kohaldatakse jätkuvalt importiva liikmesriigi tervishoiualaseid õigusakte;

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

(1) EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28.

Artikkel 3

Artikkel 4

Brüssel, 17. november 1982
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Poul DALSAGER
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