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DECIZIA COMISIEI
din 17 noiembrie 1982
privind lista unităților din Regatul Swaziland autorizate pentru importul de carne proaspătă în
Comunitate
(82/814/CEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene,
având în vedere Directiva 72/462/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind problemele de sănătate și inspecție veterinară
care apar la importurile de animale din speciile bovină și porcină,
de carne proaspătă sau de produse din carne care provin din țări
terțe (1), în special articolul 4 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (1) literele (a) și (b),
întrucât, pentru a putea fi autorizate să exporte carne proaspătă
în Comunitate, unitățile situate în țările terțe trebuie să îndeplinească condițiile generale și speciale stabilite de Directiva
72/462/CEE;
întrucât Swaziland a propus, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva 72/462/CEE, o unitate autorizată să exporte
în Comunitatea Economică Europeană;
întrucât această unitate, care a făcut obiectul unei inspecții comunitare la fața locului, oferă suficiente garanții de igienă și întrucât,
în consecință, poate fi autorizată, în temeiul articolului 4 alineatul (1) din directiva menționată, pentru importul de carne proaspătă în Comunitate;
întrucât este necesar să se reamintească faptul că importurile de
carne proaspătă fac, de asemenea, obiectul altor norme comunitare veterinare, în special în domeniul sănătății animale, care
cuprind dispozițiile speciale privind Danemarca, Irlanda și Regatul
Unit;
întrucât condițiile de import de carne proaspătă provenind de la
unitatea din anexa la prezenta decizie continuă să fie reglementate de dispoziții deja adoptate, precum și de dispozițiile generale
din tratat; întrucât, în special, importurile provenind din țări terțe,
precum și reexportarea în alte state membre a anumitor categorii
de carne, cum ar fi bucățile de carne sub trei kilograme sau carnea
ce conține reziduuri de anumite substanțe care trebuie să facă în
continuare obiectul unei norme comunitare armonizate, fac în
continuare obiectul legislației sanitare a statului membru importator;

(1) JO L 302, 31.12.1972, p. 28.

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în
conformitate cu avizul Comitetului veterinar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) Unitatea din Swaziland prevăzută la anexă este autorizată
pentru importul de carne proaspătă în Comunitate, în
conformitate cu anexa menționată.
(2) Importurile provenind de la unitatea prevăzută la alineatul (1)
continuă să facă obiectul dispozițiilor comunitare în vigoare în
domeniul veterinar, în special al celor referitoare la sănătatea animală.
Articolul 2
Statele membre interzic importul de carne proaspătă provenind de
la alte unități decât cea menționată în anexă.
Articolul 3
Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 1983.
Articolul 4
Prezenta decizie se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 1982.
Pentru Comisie
Poul DALSAGER

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
LISTA UNITĂȚILOR
CARNE DE VITĂ
Nr. autorizației

Unitatea

Adresa

Abatoare și secții de tranșare
SG1

The Swaziland Meat Corporation Ltd.

Manzini

