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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 31 päivänä heinäkuuta 2013,
päätöksen 93/195/ETY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistuksen mallista
rekisteröityjen hevosten takaisintuontia varten Euroopan unioniin ravien, kilpailujen ja
kulttuuritapahtumien vuoksi tapahtuneen alle 30 päivää kestäneen tilapäisen maastaviennin jälkeen
(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 4850)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/416/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(5)

Lisäksi päätöksen 93/195/ETY, sellaisena kuin se on
muutettuna päätösten 92/260/ETY, 93/195/ETY,
93/197/ETY ja 2004/211/EY muuttamisesta siltä osin
kuin on kyse rekisteröityjen hevosten tuonnista Kiinan
tietyistä osista ja eräiden kolmansien maiden luokitusten
mukauttamisesta 30 päivänä huhtikuuta 2010 annetulla
komission päätöksellä 2010/266/EU (4), liitteeseen II on
oikeudellisen selkeyden vuoksi tehtävä tiettyjä korjauksia.

(6)

Tämän vuoksi päätöstä 93/195/ETY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elä
vien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtu
van tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neu
voston direktiivin 2009/156/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan
b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlää
kärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuon
nissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten ta
pahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen 2 päivänä
helmikuuta 1993 tehdyssä komission päätöksessä
93/195/ETY (2) vahvistetaan useita terveystodistusten
malleja sellaisten rekisteröityjen hevosten tuomiseksi ta
kaisin unioniin, jotka on tilapäisesti viety kolmansiin
maihin osallistumaan raveihin, kilpailuihin ja kulttuurita
pahtumiin.

(2)

Terveystodistuksen malli rekisteröityjen hevosten takai
sintuontia varten Euroopan unioniin ravien, kilpailujen
ja kulttuuritapahtumien vuoksi tapahtuneen alle 30 päi
vää kestäneen tilapäisen maastaviennin jälkeen esitetään
mainitun päätöksen liitteessä II.

(3)

Elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen
ja eläinperäisten tuotteiden yhteisöön tuontiin liittyvien
uusien eläinlääkärintodistusten vahvistamisesta muun
muassa päätöksen 93/195/ETY mukaisesti tehdyssä ko
mission päätöksessä 2007/240/EY (3) vahvistetaan terve
ystodistuksen vakiomalli.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 93/195/ETY liite II tämän päätöksen liit
teellä.
2 artikla
Jäsenvaltioiden on 1 päivään lokakuuta 2013 jatkuvan siirtymä
kauden aikana edelleen sallittava sellaisten rekisteröityjen hevos
ten tuominen takaisin Euroopan unioniin ravien, kilpailujen ja
kulttuuritapahtumien vuoksi tapahtuneen enintään 30 päivää
kestäneen tilapäisen kolmansiin maihin viennin jälkeen, joiden
mukana on viimeistään 21 päivänä syyskuuta 2013 myönnetty,
päätöksen 93/195/ETY liitteessä II ennen siihen tällä päätöksellä
tehtyjä muutoksia esitetyn mallin mukainen eläinten terveys
todistus.
3 artikla

(4)

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2013.
Komission puolesta

On tarpeen mukauttaa päätöksen 93/195/ETY liitteessä II
esitetty
terveystodistuksen
malli
päätöksessä
2007/240/EY vahvistettuun malliin.

(1) EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.
(2) EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1.
(3) EUVL L 104, 21.4.2007, s. 37.

Tonio BORG

Komission jäsen
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