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EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA
KOMISJONI OTSUS,
20. märts 2000,
millega muudetakse seoses Argentinaga otsust 94/984/EÜ, millega sätestatakse loomatervishoiu
nõuded ja näidisveterinaarsertifikaadid värske linnuliha impordiks kolmandatest riikidest
(teatavaks tehtud numbri K(2000) 703 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2000/254/EÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1991. aasta direktiivi 91/494/EMÜ värske linnuliha ühendusesisest
kaubandust ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (1) viimati
muudetud direktiiviga 1999/89/EÜ, (2) eriti selle artikleid 11 ja 12,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni otsusega 94/984/EÜ, (3) viimati muudetud otsusega 1999/549/EÜ, (4) sätestatakse loomatervishoiu nõuded ja veterinaarsertifikaadid värske linnuliha impordiks teatavatest kolmandatest riikidest. Sätestataks kaks erinevat sertifikaati, näidis A ja näidis B. Nende kasutamine sõltub sellest,
milline on asjaomases riigis Newcastle’i haiguse olukord.

(2)

Argentiina on loetletud otsuse 94/984/EÜ I lisas kolmanda riigina, millel on lubatud kasutada nimetatud otsuse II lisas sätestatud sertifikaadi näidist B.

(3)

Komisjoni ametiasutused viisid Argentiinas 1998. aasta juulis läbi kontrolli, et uurida Newcastle’i
haiguse olukorda ning Argentiina on esitanud täiendavat teavet.

(4)

Kontrolli tulemuste ja esitatud teabe põhjal selgub, et Newcastle’i haiguse olukord on Argentiinas
paremaks muutunud.

(5)

Argentiina vastab otsuse 94/984/EÜ II lisas sätestatud sertifikaadi näidise A tingimustele.

(6)

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. aprillist 2000 sertifitseeritud värske linnuliha suhtes.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
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Artikkel 2
Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. aprillist 2000 sertifitseeritud värske linnuliha suhtes.
Artikkel 3
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. märts 2000
Komisjoni nimel
komisjoni liige
David BYRNE

