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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

19. 6. 98

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1998
σχετικ µε την γκριση σχεδου επιτρησηr για την ανχνευση καταλοπων  ουσιν στα
ζντα ζα και στα προϊντα τουr που υποβλθηκε απ την Ιταλα
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 1378/1]
(Το κεµενο στην ιταλικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(98/390/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

χονταr υπψη:

ρθρο 1

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 96/23/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 29ηr Απριλου
1996, περ λψεωr µτρων ελγχου για ορισµνεr ουσεr και
τα κατλοιπ τουr σε ζντα ζα και στα προϊντα τουr και
καταργσεωr των οδηγιν 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ
και των αποφσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (1), και
ιδωr το ρθρο 8 παργραφοr 1, πρτο και δετερο εδφιο,
Εκτιµνταr:
τι µε το γγραφο τηr 22αr Οκτωβρου 1997, η Ιταλα
διαββασε στην Επιτροπ σχδιο στο οποο διευκρινζονται
τα εθνικ µτρα που πρπει να εφαρµοστον κατ το τοr
1998 για την ανχνευση ορισµνων ουσιν και των καταλοπων τουr στα ζντα ζα και στα προϊντα τουr· τι το
εν λγω σχδιο τροποποιθηκε και συµπληρθηκε µε το
γγραφο τηr 18ηr Νοεµβρου 1997 και τηr 9ηr Μαρτου
1998 σµφωνα µε τιr υποδεξειr τηr Επιτροπr, στε να
καταστε σµφωνο µε τιr απαιτσειr τηr οδηγαr 96/23/ΕΚ·
τι απ την εξταση του εν λγω σχεδου προκυψε τι το
σχδιο εναι σµφωνο µε τιr διατξειr που προβλπονται
απ την οδηγα 96/23/ΕΚ, και ιδωr τα ρθρα 5 και 7·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,

(1) ΕΕ L 125 τηr 23. 5. 1996, σ. 10.

Εγκρνεται το σχδιο επιτρησηr για την ανχνευση καταλοπων και ουσιν που αναφρονται στο παρρτηµα Ι τηr
οδηγαr 96/23/ΕΚ, στα ζντα ζα και στα προϊντα τουr,
που υποβλθηκε απ την Ιταλα.
ρθρο 2
Η Ιταλα λαµβνει τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr
και διοικητικr διατξειr για την εφαρµογ του σχεδου
που αναφρεται στο ρθρο 1.
ρθρο 3
Η παροσα
∆ηµοκρατα.

απφαση

απευθνεται

στην

Βρυξλλεr, 20 Μαου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

Ιταλικ

