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ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
ROZHODNUTIE KOMISIE
z 13. decembra 2002
o zozname zariadení schválených na Falklandských ostrovoch na účely dovozu čerstvého mäsa do
spoločenstva
(oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 4988)
(Text s významom pre EHP)

(2002/987/ES)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

dovoz čerstvého mäsa zo zariadenia uvedeného v zozname uvedenom v prílohe sa naďalej vzťahujú už stanovené ustanovenia, všeobecné ustanovenia zmluvy,
a najmä ostatné veterinárne predpisy týkajúce sa
ochrany zdravia;

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na smernicu Rady 72/462/EHS z 12. decembra
1972 o otázkach zdravotnej a veterinárnej inšpekcie pri
dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, čerstvého
mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín (1), naposledy
zmenenú a doplnenú nariadením Rady (ES) č. 1452/2001 (2),
najmä na jej článok 4 ods. 1 a článok 18 ods. 1,
keďže:
(1)

(2)

zariadenia v tretích krajinách môžu byť oprávnené
vyvážať čerstvého mäsa do spoločenstva, ak spĺňajú všeobecné a osobitné podmienky ustanovené v smernici
72/462/EHS;
na základe výsledkov misie spoločenstva sa zdá, že veterinárna situácia na Falklandských ostrovoch je porovnateľná so situáciou v členských štátoch, najmä pokiaľ ide
o prenos chorôb mäsom, a že vykonávanie kontrol
produkcie čerstvého mäsa je uspokojivé;

(3)

na účel článku 4 ods. 3 smernice 72/462/EHS zaslali
Falklandské ostrovy podrobné informácie o zariadení,
ktoré by malo byť oprávnené vyvážať čerstvé mäso do
spoločenstva;

(4)

inšpekcia spoločenstva ukázala, že úroveň hygieny
v uvedenom zariadení je vyhovujúca, a preto sa môže
doplniť do prvého zoznamu zariadení, z ktorých sa
môže povoliť dovoz čerstvého mäsa, vypracovaného
v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 72/462/EHS. Na

(1) Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28.
(2) Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 11.

(5)

opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
1. Zariadenie na Falklandských ostrovoch uvedené v prílohe
sa týmto schvaľuje na vývoz mäsa do spoločenstva.
2. Na dovoz z tohto zariadenia sa naďalej vzťahujú veterinárne ustanovenia spoločenstva, najmä tie o ochrane zvierat.
Článok 2
Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2002
Za Komisiu
David BYRNE

člen Komisie
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PRÍLOHA
Krajina: Falklandské ostrovy
Číslo
schválenia

(FK) 01

(*) B:
R:
CHS:
H:
O/K:
Br:
NK:
OP:

Kategória (*)
Zariadenie/adresa

Falkland Island
Meat Company

Bitúnok
Rozrábkareň
Chladiarenský sklad
Hovädzie mäso
Ovčie mäso/Kozie mäso
Bravčové mäso
Mäso nepárnokopytníkov
Osobitné poznámky

Mesto/oblasť

Stanley,
Falklandské
ostrovy
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