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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS
KOMISIJAS LĒMUMS
(1999. gada 25. maijs),
ar ko groza Lēmumu 97/365/EK, ar ko izveido to trešo valstu uzņēmumu pagaidu sarakstus, no
kuriem dalībvalstis atļauj ievest produktus, kas gatavoti no liellopu, cūku, zirgu dzimtas dzīvnieku,
aitu un kazu gaļas
(izziņots ar dokumenta Nr. C(1999) 1374)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/344/EK)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(5)

tā kā Kopienas pārbaude uz vietas ir parādījusi, ka šā
uzņēmuma higiēnas standarti ir pietiekami un ka tādēļ
to var reģistrēt pirmajā to uzņēmumu sarakstā, no
kuriem var atļaut gaļas produktu ievešanu;

(6)

tā kā tādēļ attiecībā uz Tunisiju var izveidot gaļas
produktus ražojošo uzņēmumu pagaidu sarakstu;

(7)

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar
Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. jūnija Lēmumu
95/408/EK par pārejas posma nosacījumiem to trešo valstu
uzņēmumu pagaidu sarakstu izveidošanai, no kuriem dalībvalstīm atļauts ievest noteiktus dzīvnieku izcelsmes produktus,
zvejniecības produktus vai dzīvas gliemenes (1), kurā jaunākie
grozījumi izdarīti ar Lēmumu 98/603/EK (2), un jo īpaši tā
2. panta 1. punktu,

(1)

(2)

tā kā ar Komisijas Lēmumu 97/222/EK (3) ir izveidots
trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest
gaļas produktus;

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

tā kā šajā sarakstā minētajām valstīm veselības un veterinārās sertifikācijas prasības gaļas produktu ievešanai ir
noteiktas Komisijas Lēmumā 97/221/EK (4);
1. pants

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

tā kā to trešo valstu uzņēmumu pagaidu saraksti, no
kuriem dalībvalstis atļauj ievest produktus, kas gatavoti
no liellopu, cūkas, zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu un kazu
gaļas, ir izveidoti ar Komisijas Lēmumu 97/365/EK (5);

tā kā Komisija ir saņēmusi no Tunisijas uzņēmumu
sarakstu ar garantijām, ka tas pilnībā atbilst attiecīgajām
Kopienas veselības aizsardzības prasībām;
OV L
OV L
OV L
OV L
OV L

243, 11.10.1995., 17. lpp.
289, 28.10.1998., 36. lpp.
89, 4.4.1997., 39. lpp.
89, 4.4.1997., 32. lpp.
154, 12.6.1997., 41. lpp.

Lēmuma 97/365/EEK pielikumu groza šādi:
a) aiz uzraksta 6. punkta pievieno šādu 7. punktu:
“7 = Šā uzņēmuma produktiem jābūt gatavotiem no
svaigas gaļas, kas ražota saskaņā ar Direktīvu
64/433/EEK(*) Eiropas Savienības apstiprinātajās
lopkautuvēs vai kas atbilst Direktīvas 72/462/EEK(**)
21. panta a) punkta prasībām.
(*) OV 21, 29.7.1964., 2012./64. lpp.
(**) OV 302, 31.12.1972., 28. lpp.”
b) lēmuma pielikumam pievieno šā lēmuma pielikuma tekstu.
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2. pants
Šo lēmumu piemēro no 1999. gada 25. maija.
3. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 25. maijā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Franz FISCHLER
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