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DECIZIA COMISIEI
din 21 septembrie 1993
de modificare a Deciziei 93/197/CEE a Comisiei privind condițiile de sănătate și certificarea veterinară
pentru importul de ecvidee înregistrate pentru reproducție și producție
(93/510/CEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

întrucât măsurile din prezenta directivă sunt conforme cu avizul
Comitetului veterinar permanent,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene,
având în vedere Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie
1990 privind condițiile de inspecție veterinară care reglementează
a circulația și importul de ecvidee (1) din țările terțe, astfel cum a
fost modificată ultima dată prin Directiva 92/36/CEE (2), în special articolul 15 litera (a) și articolul 16,
întrucât Decizia 93/197/CEE a Comisiei (3) stabilește condițiile de
sănătate și de certificare veterinară pentru importul de ecvidee
înregistrate și ecvidee pentru reproducție și producție;
întrucât, în conformitate cu prezenta directivă, ecvideele în cauză
pot fi importate în Comunitate numai dacă s-au aflat pentru o
perioadă de timp specificată în unități sub supraveghere veterinară
în țara terță de expediere; întrucât au apărut dificultăți de ordin
practic, deoarece această perioadă trebuie petrecută integral în
țara terță de expediere;
întrucât ar trebui să se specifice că nu este necesar ca perioada să
fie petrecută integral în țara terță de expediere dacă ecvideele au
fost importate direct din Comunitate; întrucât, prin urmare,
Decizia 93/197/CEE trebuie modificată;

(1) JO L 224, 18.8.1990, p. 42.
(2) JO L 157, 10.6.1992, p. 28.
(3) JO L 86, 6.4.1993, p. 16.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa II la Decizia 93/197/CEE se modifică după cum urmează:
În certificatele A, B, C, D și E secțiunea III litera (d), textul în
ghilimele se înlocuiește cu „sau de la naștere, dacă animalul are mai
puțin de trei luni sau de la intrare, dacă a fost importat direct din
Comunitatea Europeană în ultimele trei luni”.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 21 septembrie 1993.
Pentru Comisie
René STEICHEN

Membru al Comisiei

