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EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA
KOMISJONI OTSUS,
24. jaanuar 2003,
millega muudetakse otsust 97/252/EÜ seoses Hollandi Antillide ettevõtte lisamisega nende kolmandate riikide ettevõtete ajutistesse loeteludesse, millest liikmesriigid lubavad importida inimtoiduks
mõeldud piima ja piimatooteid
(teatavaks tehtud numbri K(2003) 324 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/59/EÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. juuni 1995. aasta otsust
95/408/EÜ nende kolmandate riikide ettevõtete ajutiste loetelude koostamise tingimuste kohta, millest liikmesriikidel on
vaheperioodil lubatud importida teatavaid loomse päritoluga
tooteid, kalatooteid või elusaid kahepoolmelisi karploomi, (1)
viimati muudetud otsusega 2001/4/EÜ, (2) eriti selle artikli 2
lõikeid 1 ja 4,

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 97/252/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni otsusega 97/252/EÜ, (3) viimati muudetud
komisjoni otsusega 2002/527/EÜ, (4) on koostatud
kolmandates riikides asuvate inimtoiduks mõeldud piima
ja piimatooteid tootvate ettevõtete ajutised loetelud.

(2)

Hollandi Antillid on saatnud nimekirja, mis sisaldab ka
üht inimtoiduks mõeldud piima ja piimatooteid tootvat
ettevõtet, millega seoses vastutavad asutused tõendavad,
et see vastab ühenduse eeskirjadele.

(3)

Kuna kohapealset kontrolli ei ole veel läbi viidud, ei või
vastavalt otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõikele 4 sellistest
ettevõtetest imporditavate toodete füüsiliste kontrollide
sagedust vähendada.

(4)

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

Seepärast tuleks otsust 97/252/EÜ vastavalt muuta.
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Artikkel 2
Käesolevat otsust kohaldatakse alates 31. jaanuarist 2003.
Artikkel 3
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. jaanuar 2003
Komisjoni nimel
komisjoni liige
David BYRNE
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LISA
Lisasse lisatakse vastavalt ISO-koodi tähestikjärjestusele järgmine tekst:
“País: Antillas Neerlandesas — Land: Nederlandske Antiller — Land: Niederländische Antillen — Χώρα: Ολλανδικές Αντίλλες — Country: Netherlands Antilles — Pays: Antilles néerlandaises — Paese: Antille olandesi — Land:
Nederlandse Antillen — País: Antilhas Neerlandesas — Maa: Alankomaiden Antillit — Land: Nederländska Antillerna
NACUR-BO1

Dutch Antillean Dairy
Industry NV

Curação”
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