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IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tat-13 ta’ Diċembru 2002
fuq il-lista ta’ negozji stabbiliti fil-Gżejjer Falkland li huma approvati għall-importazzjoni ta’ laħam
frisk fil-Komunità
(innotifikata taħt in-numru tad-dokument K(2002) 4988)
(Test b’rilevanza għaż-Żona Ekonomika Ewropea)

(2002/987/KE)
IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

stabbilit imsemmi fil-lista g]all-Anness, tkompli tkun
soġġetta għall-provvedimenti diġa’ stabbiliti, għall-provvedimenti ġenerali tat-Trattat u b’mod partikolari għarregolamenti veterinarji l-oħrajn tal-Komunità li jikkonċernaw il-protezzjoni tas-saħħa.

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 72/462/KEE tat-12 ta’
Diċembru 1972 fuq problemi ta’ saħħa u ta’ spezzjonar
veterinarju waqt l-importazzjoni ta’ barrin, gniedes u bhejjem
oħrajn bħal dawn, ta’ nagħaġ, mogħoż u majjali, laħam frisk
jew prodotti tal-laħam minn pajjiżi terzi (1), kif ġiet l-aħħar
emendata bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1452/2001 (2), u
b’mod partikolari bl-Artikoli 4(1) u 18 (1) fih imsemmija,

(2)

(3)

(4)

Il-miżuri provduti f’dan ir-Regolament jaqblu ma’ lopinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Food Chain u sSaħħa tal-Bhejjem.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Billi:
(1)

(5)

Negozji stabbiliti f’pajjiżi terzi jistgħu jkunu awtorizzati
biss li jesportaw laħam frisk lejn il-Komunità jekk
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ġenerali u speċjali stabbiliti
fid-Direttiva 72/462/KEE.
Skond missjoni tal-Komunità, jidher li s-sitwazzjoni tassaħħa tal-bhejjem fil-Gżejjer Falkland tikkompara tajjeb
ma’ dik fl-Istati Membri, b’mod partikolari rigward ittrasmissjoni tal-mard mil-laħam, u li l-operazzjoni talkontrolli fuq il-produzzjoni tal-laħam frisk hija sodisfaċenti.
Minħabba l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 72/462/KEE, ilGżejjer Falkland mexxew dettalji tan-negozju stabbilit li
għandu jkun awtorizzat biex jesporta laħam frisk lejn ilKomunità.
Spezzjoni tal-Komunità wriet li l-livelli ta’ iġjene ta’ dak
in-negozju stabbilit huma sodisfaċenti u li għalhekk jista’
jkun inkluż fl-ewwel lista ta’ negozji stabbiliti, li se
titfassal skond l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 72/462/KEE,
li minnhom tista’ tkun awtorizzata l-importazzjoni ta’
laħam frisk. L-importazzjoni ta’ laħam frisk min-negozju

(1) ĠU L 302, tal-31.12.1972, p. 28.
(2) ĠU L 198, tal-21.7.2001, p. 11.

Artikolu 1
1. In-negozju stabbilit fil-Gżejjer Falkland kif elenkat flAnness huwa b’dan approvat għall-esportazzjoni ta’ laħam frisk
lejn il-Komunità.
2. L-importazzjoni minn dan in-negozju stabbilit g]andha
tibqa’ soġġetta għall-provvedimenti veterinarji tal-Komunità, u
b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw il-protezzjoni tassaħħa.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-13 ta’ Diċembru 2002.
Għall-Kummissjoni
David BYRNE

Membru tal-Kummissjoni
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L-ANNESS
Pajjiż: il-Gżejjer Falkland
Numru
ta' lapprovazzjoni

(FK) 01
(*) BĊ:
BT:
MF:
B:
N/M:
M:
SP:
RS:

Kategorija (*)
Negozju stabbilit/
indirizz

Falkland Island
Meat Company

Belt/reġjun

Stanley,
Gżejjer Falkland

Biċċerija
Bini fejn isir it-tqattigħ
Maħżen fejn isir l-iffriżar
Laħam tal-barrin, gniedes u bhejjem oħra bħal dawn
Laħam tan-nagħaġ/Laħam tal-mogħoż
Laħam tal-majjal
Laħam tas-solipedi
Rimarki speċjali

RS
BĊ

BT

MF

x

x

x

B

N/M

x

M

SP

