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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(1993. szeptember 21.)
a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú lófélék behozatalára vonatkozó állategészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványról szóló 93/197/EGK bizottsági
határozat módosításáról
(93/510/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb a 92/36/EGK irányelvvel módosított (1), a
lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára
irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június
26-i 90/426/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 15.
cikke a) pontjára és 16. cikkére,
mivel a 93/197/EGK bizottsági határozat (3) meghatározza a
törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú lófélék
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és a szükséges állatorvosi bizonyítványokat;
mivel e határozatnak megfelelően az említett lófélék csak akkor
hozhatók be a Közösség területére, amennyiben a feladó
harmadik országban meghatározott ideig állatorvosi felügyelet
alatt álló létesítményekben tartották azokat; mivel a gyakorlatban nehézségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az
említett teljes időszakot a feladó harmadik országban kell
tölteni;
mivel pontosítani kell, hogy nem szükséges a teljes időszakot a
feladó harmadik országban tölteni abban az esetben, ha a lóféléket közvetlenül a Közösségből importálták; mivel ezért a
93/197/EGK határozatot módosítani kell;

(1) HL L 157., 1992.6.10., 28. o.
(2) HL L 224., 1990.8.18., 42. o.
(3) HL L 86., 1993.4.6., 16. o.

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 93/197/EGK határozat II. melléklete a következőképpen
módosul:
az A., B., C., D. és E. bizonyítványok III. szakaszának d) pontjában, a zárójelben írt szöveg helyébe a következő szöveg lép:
„három hónaposnál fiatalabb állat esetében születése óta, vagy
ha az elmúlt három hónapban közvetlenül az Európai Közösségből importálták, a behozataltól számítva”.
2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. szeptember 21-én.
a Bizottság részéről
René STEICHEN

a Bizottság tagja

