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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 september 1993

tot wijziging van Beschikking 93/197/EEG inzake veterinairrechtelijke voor
schriften en veterinaire certificering voor de invoer van geregistreerde paardach
tigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen
(93/51 O/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

Gelet op Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni
1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften
voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van
paardachtigen uit derde landen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 92/36/EEG (2), en met name op artikel 15, onder
a), en artikel 16,

Bijlage II bij Beschikking 93/ 197/EEG wordt als volgt

Overwegende dat bij Beschikking 93/ 197/EEG van de
Commissie (3) bepalingen zijn vastgesteld inzake veteri
nairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering
voor de invoer van geregistreerde paardachtigen en van als
fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen ;

gewijzigd : in punt III, onder d), van de gezondheidscerti
ficaten A, B, C, D en E, wordt de tekst tussen haakjes
vervangen door „of, indien het jonger is dan drie maan
den, sedert zijn geboorte, of, indien het in de laatste drie
maanden rechtstreeks uit de Europese Gemeenschap is
ingevoerd, sedert het tijdstip van binnenkomst".

Overwegende dat de betrokken paardachtigen, krachtens
die beschikking, slechts in de Gemeenschap mogen
worden ingevoerd indien zij gedurende een bepaalde
periode hebben verbleven op bedrijven onder veterinair
toezicht in het derde land van verzending ; dat dit in de
praktijk aanleiding heeft gegeven tot problemen, aange
zien zij in de betrokken periode zonder onderbreking in
het derde land van verzending moeten hebben verbleven ;
Overwegende dat nader moet worden bepaald dat deze
periode helemaal niet van toepassing is indien de paar
dachtigen rechtstreeks uit de Gemeenschap zijn inge
voerd ; dat Beschikking 93/ 197/EEG bijgevolg moet
worden gewijzigd ;

(') PB nr. L 224 van 18 . 8 . 1990, blz. 42.
O PB nr. L 157 van 10. 6. 1992, blz. 28.
O PB nr. L 86 van 6. 4. 1993, blz. 16.

HEEFT DE VOLGEND^ BESCHIKKING GEGEVEN :
Artikel 1

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 21 september 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

