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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Μαρτου 1999
για την τροποποηση τηr απφασηr 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλου και των αποφσεων 92/160/
ΕΟΚ, 92/260/ΕΟΚ, 93/195/ΕΟΚ και 93/197/ΕΟΚ σχετικ µε τουr υγειονοµικοr ρουr για
την προσωριν αποδοχ, την επανεσοδο και την εισαγωγ στην Κοιντητα εγγεγραµµνων
ππων απ ορισµνα µρη τηr Σαουδικr Αραβαr
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 496]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/228/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 26ηr Ιουνου
1990, σχετικ µε τουr ρουr υγειονοµικο ελγχου που
διπουν την διακνηση των ιπποειδν και τιr εισαγωγr
ιπποειδν προλευσηr τρτων χωρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την πρξη προσχρησηr τηr
Αυστραr, τηr Vινλανδαr και τηr Σουηδαr, και ιδωr τα
ρθρα 12, 13, 15, 16 και το ρθρο 19 σηµεο ii),
Εκτιµνταr:
τι µε την απφαση 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλου (2), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση 98/622/ΕΚ τηr
Επιτροπr (3), καταρτστηκε πνακαr τρτων χωρν απ τιr
οποεr τα κρτη µλη επιτρπουν την εισαγωγ βοοειδν,
χορων, ιπποειδν, αιγοπροβτων, νωπο κρατοr και
προϊντων µε βση το κραr·
τι µε την απφαση 92/160/ΕΟΚ (4), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την απφαση 97/685/ΕΚ (5), η Επιτροπ
προβη στη διαρεση σε περιφρειεr ορισµνων τρτων
χωρν για την εισαγωγ ιπποειδν·
τι οι υγειονοµικο ροι και η κτηνιατρικ πιστοποηση για
την προσωριν αποδοχ, την επανεσοδο και τιr εισαγωγr
εγγεγραµµνων ππων καθορζονται, αντιστοχωr, στιr αποφσειr τηr Επιτροπr 92/260/ΕΟΚ (6), 93/195/ΕΟΚ (7) και
93/197/ΕΟΚ (8), πωr τροποποιθηκαν τελευταα απ την
απφαση 98/594/ΕΚ (9)·
τι, κατπιν κτηνιατρικr αποστολr επιθερησηr τηr Επιτροπr στη Σαουδικ Αραβα, η υγειονοµικ κατσταση
φανεται να βρσκεται υπ τον ικανοποιητικ λεγχο των
κτηνιατρικν υπηρεσιν, και ιδωr η διακνηση ιπποειδν
απ ορισµνα µρη τηr επικρτειαr στην υπλοιπη χρα
φανεται να ελγχεται καλr·
τι οι κτηνιατρικr αρχr τηr Σαουδικr Αραβαr παρεχαν
γραπτ ανληψη δσµευσηr να ανακοινσουν εντr 24
ωρν µε τηλεοµοιοτυπα, τηλεγρφηµα  τηλτυπο προr
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L
L

224 τηr 18. 8. 1990, σ. 42.
146 τηr 14. 6. 1979, σ. 15.
296 τηr 5. 11. 1998, σ. 16.
71 τηr 18. 3. 1992, σ. 27.
287 τηr 21. 10. 1997, σ. 54.
130 τηr 15. 5. 1992, σ. 67.
86 τηr 6. 4. 1993, σ. 1.
86 τηr 6. 4. 1993, σ. 16.
286 τηr 23. 10. 1998, σ. 53.

την Επιτροπ και τα κρτη µλη την επιβεβαωση
οποιασδποτε µολυσµατικr  µεταδοτικr ασθνειαr των
ιπποειδν που αναφρεται στο παρρτηµα Α τηr οδηγαr
90/426/ΕΟΚ, και ανακοιννεται υποχρεωτικ στη χρα,
και εντr ευλγου χρονικο διαστµατοr οποιαδποτε
αλλαγ στην πολιτικ εµβολιασµο  εισαγωγν που
αφορ τα ιπποειδ·
τι, κατπιν ορολογικr ρευναr που πραγµατοποιθηκε
στο σνολο τηr επικρτειαr τηr Σαουδικr Αραβαr, θα
πρπει να θεωρηθε η χρα τι εναι απαλλαγµνη απ τη
µλη και τη δουρνη για τουλχιστον ξι µνεr· τι δεν
χουν ποτ παρουσιαστε κροσµατα εγκεφαλοµυελτιδαr
ππων Βενεζουλαr και φυσαλιδδουr µεταδοτικr στοµαττιδαr, αλλ τι προκυψαν, εντοτοιr, στοιχεα απ ορολογικοr προσδιορισµοr για την ιογεν αρτηρτιδα του
ππου·
τι, λαµβνονταr υπψη τα αποτελσµατα τηr ανωτρω
ρευναr, µρη τηr Σαουδικr Αραβαr εναι απαλλαγµνα
απ την πανλη των ππων για περισστερο απ δο τη
και δεν χει πραγµατοποιηθε εµβολιασµr κατ τηr νσου
αυτr στη χρα κατ τη διρκεια των τελευταων δδεκα
µηνν και επισµωr απαγορεεται· τι, εντοτοιr, ορισµνα
µρη τηr Σαουδικr Αραβαr δεν δνανται να θεωρηθον
απαλλαγµνα απ τη νσο·
τι οι αρµδιεr αρχr τηr Σαουδικr Αραβαr χουν ανακοινσει στην Επιτροπ την επσηµη γκριση προστατευµνου απ ντοµα σταθµο αποµνωσηr κοντ στο Ριντ και
τα δεγµατα υπογραφr των επσηµων κτηνιτρων που
χουν εξουσιοδοτηθε να υπογρφουν διεθν πιστοποιητικ
εξαγωγr·
τι, λγω τηr υγειονοµικr κατστασηr σε ορισµνα µρη
τηr Σαουδικr Αραβαr, φανεται σκπιµο να διαιρεθε η εν
λγω χρα σε περιφρειεr, στε να επιτραπε η εισαγωγ
στην Κοιντητα εγγεγραµµνων ππων µνον απ το τµµα
τηr επικρτειαr τηr Σαουδικr Αραβαr που εναι απαλλαγµνο απ νσουr·
τι οι
πρπει
σταση
αφορ

υγειονοµικο ροι και η κτηνιατρικ πιστοποηση
να εγκριθον σµφωνα µε την υγειονοµικ καττηr εν λγω τρτηr χραr· τι η παροσα υπθεση
µνον εγγεγραµµνουr ππουr·
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τι, για λγουr σαφνειαr, ο κωδικr ISO τηr χραr πρπει
να χρησιµοποιεται για τροποποισειr των καταλγων
τρτων χωρν·

και απ αυτν τον κµο δι τηr οδο αριθ. 177
που οδηγε προr ντο στον κµβο µε την οδ
αριθ. 15 απ το Najran προr το Sharourah

τι η απφαση 79/542/ΕΟΚ και οι αποφσειr 92/160/ΕΟΚ,
92/260/ΕΟΚ, 93/195/ΕΟΚ και 93/197/ΕΟΚ πρπει να τροποποιηθον αναλγωr·

— το τµµα τηr επαρχαr νοτωr τηr οδο αριθ. 15
µεταξ Najran και Sharourah και των συνρων
µε την Υεµνη

τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Στο µροr 2 του παραρτµατοr τηr απφασηr 79/542/ΕΟΚ,
στην ειδικ στλη για τουr εγγεγραµµνουr ππουr, προστθεται η ακλουθη γραµµ σµφωνα µε την αλφαβητικ
σειρ του κωδικο ISO τηr χραr:
«SA

Σαουδικ Αραβα

X

(1)»

ρθρο 2
Το ακλουθο κεµενο προστθεται στο παρρτηµα τηr απφασηr 92/160/ΕΟΚ:
«Σαουδικ Αραβα
Ολκληρη η επικρτεια, εξαιρουµνων των ζωνν προστασαr και επιτρησηr που καθορζονται σµφωνα µε
τιr διατξειr του ρθρου 13 παργραφοr 2 στοιχεο α)
τηr οδηγαr 90/426/ΕΟΚ και οι οποεr ορζονται ωr
εξr:
1.

Ζνη προστασαr

1.1. Επαρχα Jizan
— ολκληρη η επαρχα, πλην του τµµατοr που
ευρσκεται βορεωr του οδικο σταθµο ελγχου του Ash Shuqaiq επ τηr οδο αριθ. 5 και
βορεωr τηr οδο αριθ. 10
1.2. Επαρχα Asir
— το τµµα τηr επαρχαr που οριοθετεται απ
την οδ αριθ. 10 µεταξ του Ad Darb, του
Abha και του Kamis Mushayt προr βορρ,
πλην των ιππικν οµλων που ευρσκονται στην
αεροπορικ και τη στρατιωτικ βση
— το µροr τηr επαρχαr που οριοθετεται προr
βορρ απ την οδ αριθ. 15 που οδηγε απ το
Kamis Mushayt µσω τηr Jarash, τηr Al Uftah
και του Dhahran Al Janoub προr τα σνορα
τηr επαρχαr Najran
— το τµµα τηr επαρχαr που οριοθετεται απ
βορρ απ την οδ που οδηγε απ την Al
Utfah στο Badr Al Janoub µσω του Al Fayd
(επαρχα Najran)
1.3. Επαρχα Najran
— το τµµα τηr επαρχαr που οριοθετεται απ
την οδ που κινεται απ την Al Utfah (επαρχα Asir) προr Badr Al Janoub και το As Sebt
και απ As Sebt κατ µκοr του Wadi Habunah προr τον κµβο µε την οδ αριθ. 177
µεταξ του Najran και του Riyadh προr βορρ

2.

Ζνη επιτρησηr

2.1. Επαρχα Jizan
— το τµµα τηr επαρχαr βορεωr του οδικο
σταθµο ελγχου στο Ash Shuqaiq επ τηr
οδο αριθ. 5, ελεγχµενο απ τον οδικ σταθµ
ελγχου στο Al Qahmah, και βορεωr τηr οδο
αριθ. 10
2.2. Επαρχα Asir
— οι ιππικο µιλοι στην αεροπορικ και στη
στρατιωτικ βση
— το τµµα τηr επαρχαr µεταξ τηr ζνηr προστασαr και τηr οδο αριθ. 209 απ το Ash
Shuqaiq ωr τον οδικ σταθµ ελγχου
Muhayil επ τηr οδο αριθ. 211
— το τµµα τηr επαρχαr µεταξ του σταθµο
ελγχου επ τηr οδο αριθ. 10 νοτωr τηr Abha,
τηr πληr Abha και του οδικο σταθµο ελγχου Ballasmer, 65 km απ την Abha επ τηr
οδο αριθ. 15 που οδηγε προr βορρ
— το τµµα τηr επαρχαr µεταξ Khamis Mushayt και του οδικο σταθµο ελγχου, 90 km
απ την Abha επ τηr οδο αριθ. 255 προr το
Samakh και του οδικο σταθµο ελγχου στο
Yarah, 90 km απ την Abha, επ τηr οδο αριθ.
10 που οδηγε προr το Riyadh.
— το τµµα τηr επαρχαr νοτωr τηr νοητr
γραµµr µεταξ του οδικο σταθµο ελγχου
στη Yarah επ τηr οδο αριθ. 10 και του
Khashm Ghurab επ τηr οδο αριθ. 177 ωr τα
σνορα µε την επαρχα Najran
2.3. Επαρχα Najran
— το τµµα τηr επαρχαr νοτωr τηr νοητr
γραµµr µεταξ του οδικο σταθµο ελγχου
στη Yarah επ τηr οδο αριθ. 10 και του
Khashm Ghurab επ τηr οδο αριθ. 177 απ τα
ρια τηr επαρχαr Najran µχρι τον οδικ
σταθµ ελγχου Khashm Ghurab, 80 km απ
το Najran, και δυτικ τηr οδο αριθ. 175 που
οδηγε στο Sharourah.»
ρθρο 3
Η απφαση 92/260/ΕΟΚ τροποποιεται ωr εξr:
1. Ο κατλογοr των τρτων χωρν στην οµδα Ε του
παραρτµατοr Ι αντικαθσταται απ τον ακλουθο
κατλογο:
«Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα (AE), Μπαχριν (BH),
Αλγερα (DZ), Αγυπτοr (1) (EG), Ισραλ (IL), Ιορδανα
(JO), Κουβιτ (KW), Λβανοr (LB) Λιβη (LY), Μαρκο
(MA), Μλτα (MT), Μαυρκιοr (MU), Οµν (OM),
Κατρ (QA), Σαουδικ Αραβα (1) (SA), Συρα (SY),
Τυνησα (TN), Τουρκα (1) (TR).»
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2. Ο ττλοr του υγειονοµικο πιστοποιητικο που καθορζεται στο παρρτηµα ΙΙ σηµεο Ε αντικαθσταται απ τον
ακλουθο ττλο:
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
για την προσωριν αποδοχ εγγεγραµµνων ππων οι
οποοι γνονται αποδεκτο στο δαφοr τηr Κοιντηταr
για περοδο µικρτερη απ 90 ηµρεr και οι οποοι
προρχονται απ τα Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα, το
Μπαχριν, την Αλγερα, την Αγυπτο (1), το Ισραλ, την
Ιορδανα, το Κουβιτ, το Λβανο, τη Λιβη, το Μαρκο,
τη Μλτα, το Μαυρκιο, το Οµν, το Κατρ, τη Σαουδικ Αραβα (1), τη Συρα, την Τυνησα και την Τουρκα (1).»
ρθρο 4
Η απφαση 93/195/ΕΟΚ τροποποιεται ωr εξr:
1. Ο κατλογοr των τρτων χωρν στην οµδα Ε του
παραρτµατοr Ι αντικαθσταται απ τον ακλουθο
κατλογο:
«Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα (AE), Μπαχριν (BH),
Αλγερα (DZ), Αγυπτοr (1) (EG), Ισραλ (IL), Ιορδανα
(JO), Κουβιτ (KW), Λβανοr (LB) Λιβη (LY), Μαρκο
(MA), Μλτα (MT), Μαυρκιοr (MU), Οµν (OM),
Κατρ (QA), Σαουδικ Αραβα (1) (SA), Συρα (SY),
Τυνησα (TN), Τουρκα (1) (TR).»
2. Ο κατλογοr των τρτων χωρν τηr οµδαr Ε στο ττλο
του υγειονοµικο πιστοποιητικο που καθορζεται στο
παρρτηµα ΙΙ αντικαθσταται απ τον ακλουθο κατλογο:
«Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα, Μπαχριν, Αλγερα, Αγυπτοr (1), Ισραλ, Ιορδανα, Κουβιτ, Λβανοr, Λιβη,
Μαρκο, Μλτα, Μαυρκιοr, Οµν, Κατρ, Σαουδικ
Αραβα (1), Συρα, Τυνησα, Τουρκα (1).»
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ρθρο 5

Η απφαση 93/197/ΕΟΚ τροποποιεται ωr εξr:
1. Ο κατλογοr των τρτων χωρν στην οµδα Ε του
παραρτµατοr Ι αντικαθσταται απ τον ακλουθο
κατλογο:
«Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα (2) (AE), Μπαχριν(2) (BH),
Αλγερα (DZ), Αγυπτοr (1) (2) (EG), Ισραλ (IL), Ιορδανα (2) (JO), Κουβιτ (2) (KW), Λβανοr (2) (LB),
Λιβη (2) (LY), Μαρκο (MA), Μλτα (MT), Μαυρκιοr
(MU), Οµν (2) (OM), Κατρ (2) (QA), Σαουδικ Αραβα (1) (2) (SA) Συρα (2) (SY), Τυνησα (TN)».
2. Ο ττλοr του υγειονοµικο πιστοποιητικο που καθορζεται στο παρρτηµα ΙΙ σηµεο Ε αντικαθσταται απ τον
ακλουθο ττλο:
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
για την εισαγωγ στο δαφοr τηr Κοιντηταr εγγεγραµµνων ππων απ τα Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα, το
Μπαχριν, την Αγυπτο (1), την Ιορδανα, το Κουβιτ, το
Λβανο, τη Λιβη, το Οµν, το Κατρ, τη Σαουδικ
Αραβα (1), τη Συρα, καθr και εγγεγραµµνων
ιπποειδν και ιπποειδν για αναπαραγωγ και κρεατοπαραγωγ µε προλευση την Αλγερα, το Ισραλ, το
Μαρκο, τη Μλτα, τον Μαυρκιο και την Τυνησα.»
ρθρο 6
Η απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 5 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

