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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Οκτωβρίου 1997

για την τροποποίηση της απόφασης 92/ 160/EOK για την περιφερειοποίηση ορισμένων
τρίτων χωρών όσον αφορά τις εισαγωγές ιπποειδών σε σχέση με τις εισαγωγές ιπποειδών
από τη Ρωσία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(97/685/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής
επιτροπής,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/426/EOK του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιππο
ειδών προέλευσης τρίτων χωρών ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της
Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 13 παρά
γραφος 2,
Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 92/ 160/EOK της Επιτροπής (2), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 97/350/EK (3), καθο
ρίζει την περιφερεική διαίρεση (περιφερειοποίηση)
ορισμένων τρίτων χωρών για τις εισαγωγές ιπποειδών ότι η
περιφερειακή αυτή διαίρεση βασίζεται στην υγειονομική
κατάσταση των ζώων της τρίτης χώρας·
ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Ρωσίας έχουν παρά
σχει επαρκείς εγγυήσεις ότι η επαρχία του Kaliningrad της
Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι απαλλαγμένη από δουρίνη· ότι,
γι' αυτό το λόγο, πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση
92/ 160/ EOK·

(') EE L 224 της 18 . 8 . 1990, σ. 42.
(2) ΕΕ L 71 της 18 . 3 . 1992, σ. 27 .
(-') ΕΕ L 150 της 7 . 6. 1997, σ. 44.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο /

H λέξη « Kaliningrad» παρεμβάλλεται μετά τις λέξεις «οι
επαρχίες» στην πρώτη περίπτωση του μέρους εκείνου του
παραρτήματος της απόφασης 92/ 1 60/EOK που αφορά τη
Ρωσία.

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 1997 .
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

