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URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI
ODLOČBA KOMISIJE
z dne 12. decembra 2002
o seznamu obratov na Falklandskih otokih, ki jim je dovoljen izvoz svežega mesa v Skupnost
(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 4988)
(Besedilo velja za EGP)

(2002/987/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

obrata, navedenega na seznamu v Prilogi, še naprej
veljajo že sprejete določbe, splošne določbe Pogodbe in
zlasti drugi veterinarski predpisi Skupnosti o zdravstveni
zaščiti.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462EGS z dne 12. decembra
1997 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in
veterinarskimi pregledi ob uvozu govedi, ovac in koz ter
svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav (1), kakor je
bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št.
1452/2001 (2) in zlasti členov 4(1) in 18(1) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Obratom v tretjih državah se lahko dovoli izvoz svežega
mesa v Skupnost le, če izpolnjujejo splošne in posebne
pogoje, predpisane v Direktivi 72/462EGS.
Po misiji Komisije je videti, da so razmere v zvezi z
zdravstvenim varstvom živali na Falklandskih otokih
ugodne v primerjavi z razmerami v državah članicah,
zlasti kar zadeva prenos bolezni z mesom, in da je izvajanje veterinarskega nadzora pri proizvodnji svežega
mesa zadovoljivo.

(3)

Za namen člena 4(3) Direktive 72/462EGS so
Falklandski otoki poslali podrobne podatke o obratu, ki
bi mu morali dovoliti izvoz svežega mesa v Skupnost.

(4)

Inšpekcijski pregled Skupnosti je pokazal, da so higienski
standardi v tem obratu zadovoljivi in da ga je torej
mogoče vključiti na prvi seznam obratov, ki se sestavi
skladno s členom 4(1) Direktive 72/462EGS, iz katerih
je dovoljen uvoz svežega mesa. Za uvoz svežega mesa iz

(1) UL L 302, 31.12.1972, str. 28.
(2) UL L 198, 21.7.2001, str. 11.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
1. Obratu na Falklandskih otokih, navedenem v Prilogi, se
odobri izvoz svežega mesa v Skupnost.
2. Za uvoz iz tega obrata še naprej veljajo veterinarski predpisi Skupnosti o javnozdravstveni zaščiti.
Člen 2
Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2002
Za Komisijo
David BYRNE

Član Komisije
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PRILOGA
Država: Falklandski otoki
Št.
veterinarske
odobritve

(FK) 01
(*) SL:
CP:
CS:
B:
S/G:
P:
SP:
SR:

Kategorija (*)
Obrat/naslov

Falkland Island
Meat Company

klavnica
razsekovalnica
hladilnica/zamrzovalnica
meso govedi
meso ovac/koz
meso prašičev
meso kopitarjev
posebne opombe

Mesto/regija

Stanley,
Falkland Islands

SR
SL

CP

CS

X

X

X

B

S/G

X

P

SP

