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EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA
KOMISJONI OTSUS,
10. detsember 1999,
millega muudetakse imetajatelt pärit teatavat liiki töödeldud valgu hõlmamiseks otsust 93/70/EMÜ
ANIMO-sõnumi kodeerimise kohta
(teatavaks tehtud numbri K(1999) 4251 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(1999/874/EÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse veterinaar- ja
zootehnilisi kontrolle, mida kohaldatakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete
suhtes seoses siseturu väljakujundamisega, (1) viimati muudetud direktiiviga 92/118/EMÜ, (2) eriti selle artikli 20 lõiget 3,
ning arvestades, et:
(1)

ANIMO-sõnumite kiireks mõistmiseks määras komisjon otsuses 93/70/EMÜ, (3) viimati muudetud
otsusega 98/168/EÜ, (4) kindlaks loomade ja loomsete saaduste puhul kasutatavad koodid;

(2)

otsusega 97/735/EÜ (5) on komisjon ette näinud uued sätted imetajatelt pärit teatavat liiki loomsete
jäätmetega kauplemise kohta. Kõnealustes sätetes nähakse eelkõige ette, et kauba päritolu- ja sihtkohaliikmesriigid peavad teavitama teineteist kauba liigist ja sihtkohast ANIMO arvutivõrgu vahendusel;

(3)

otsusega 98/168/EÜ on komisjon muutnud otsust 93/70/EMÜ, et täiendada imetajatelt pärit teatavat
liiki loomsete jäätmetega kauplemisel kasutatavaid koode;

(4)

elusloomade ja loomsete saaduste puhul kasutatavad muudetud koodid on osutunud mittetäielikuks
ning tuleks lisada puuduvad tooted;

(5)

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Direktiivi 93/70/EMÜ lisa muudetakse järgmiselt.
Peatüki “I.3. LOOMSED SAADUSED” punkti 12 “Töödeldud loomne valk, kasutamiseks söödas või mitte
(jahud ja kõrned) – lemmikloomatoit” lisatakse järgnev:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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“05 Imetajatelt pärit töödeldud loomne valk, kasutamiseks söödas, punktis 12-01 nimetamata
01 – Liha ja kondijahu

47010501000000

02 – Verejahu

47010503000000

03 – Kondi-peenjahu

47010504000000

04 – Kuivatatud kõrned

47010508000000

05 – Nimetatud jahude segud

47010599000000”
Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. detsember 1999
Komisjoni nimel
komisjoni liige
David BYRNE
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