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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Μαρτίου 2000
που επιτρέπει προσωρινά στα κράτη µέλη να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισµένες διατάξεις της
οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τα γεώµηλα εκτός από εκείνα που προορίζονται για
φύτευση, καταγωγής Κούβας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 692]
(2000/246/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαβίβασε η Κούβα και
συλλέχθησαν στη χώρα αυτή κατά τη διάρκεια µιας αποστολής η οποία πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1999
από την κτηνιατρική υπηρεσία και την υπηρεσία τροφίµων,
τα γεώµηλα άλλα από το γεώµηλα τα οποία προορίζονται
για φύτευση, που παράγονται στην επαρχία «Pinar del Río»
ήταν σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στην απόφαση
1999/222/ΕΚ.

(6)

Εξακολουθούν να ισχύουν οι περιστάσεις που δικαιολογούν
την άδεια.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1976, για τα µέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη
µέλη οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 1999/53/ΕΚ (2), και ιδίως το
άρθρο 14 παράγραφος 1,
τα αιτήµατα που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, οι κόνδυλοι
γεωµήλων, µε εξαίρεση εκείνους που έχουν πιστοποιηθεί
επίσηµα ως γεώµηλα προς σπορά σύµφωνα µε άλλες κοινοτικές διατάξεις, καταγωγής Κούβας, είναι δυνατόν,
καταρχήν, να µην εισαχθούν στην Κοινότητα εξαιτίας του
κινδύνου εισαγωγής εξωτικών οργανισµών επιζήµιων για τα
γεώµηλα, οι οποίοι ενδέχεται να απειλήσουν την υγεία των
φυτών στην Κοινότητα.
Η παραγωγή πρώιµων γεωµήλων στην Κούβα, εκτός από
εκείνα που προορίζονται για φύτευση, από γεώµηλα προς
σπορά που προµήθευαν τα κράτη µέλη αποτελεί καθιερωµένη πρακτική. Ένα µέρος του πρώιµου εφοδιασµού
γεωµήλων στην Κοινότητα εξασφαλίζεται από εισαγωγές του
προϊόντος αυτού από την Κούβα.
Με τις αποφάσεις 87/306/ΕΟΚ (3), 88/223/ΕΟΚ (4), 89/
152/ΕΟΚ (5), 91/593/ΕΟΚ (6), 93/36/ΕΟΚ (7), 95/96/ΕΚ (8)
και 96/157/ΕΚ (9), η Επιτροπή επέτρεψε παρεκκλίσεις, υπό
ειδικούς τεχνικούς όρους, όσον αφορά τα γεώµηλα που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής Κούβας για την περίοδο 1987-1996 και µε τις αποφάσεις
97/186/ΕΚ (10) και 1999/222/ΕΚ (11) για τα γεώµηλα άλλα
από τα γεώµηλα που προορίζονται για φύτευση καταγωγής
Κούβας κατά την περίοδο 1997-1999.
∆εν έχει ποτέ διαπιστωθεί η ύπαρξη ασθενειών και επιβλαβών οργανισµών στα δείγµατα που ελήφθησαν από εισαγωγές µε βάση τις εν λόγω αποφάσεις.

(1) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 20.
(2) ΕΕ L 142 της 5.6.1999, σ. 29.
(3) ΕΕ L 153 της 13.6.1987, σ. 41.
(4) ΕΕ L 100 της 19.4.1988, σ. 44.
(5) ΕΕ L 59 της 2.3.1989, σ. 29.
(6) ΕΕ L 316 της 16.11.1991, σ. 47.
(7) ΕΕ L 16 της 25.1.1993, σ. 40.
(8) ΕΕ L 75 της 4.4.1995, σ. 22.
(9) ΕΕ L 36 της 14.2.1996, σ. 38.
(10) ΕΕ L 77 της 19.3.1997, σ. 32.
(11) ΕΕ L 82 της 26.3.1999, σ. 47.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Επιτρέπεται στα κράτη µέλη να προβλέψουν, µε βάση τους
όρους που θεσπίζονται στην παράγραφο 2, παρεκκλίσεις από το
άρθρο 4 παράγραφος 1, όσον αφορά τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στο µέρος Α σηµείο 12 του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας
77/93/ΕΟΚ σχετικά µε γεώµηλα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για φύτευση, καταγωγής Κούβας.
2.
Επιπλέον των απαιτήσεων που αναφέρονται στα παραρτήµατα
Ι, ΙΙ και IV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ σχετικά µε τα γεώµηλα πρέπει
να πληρούνται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
α) τα γεώµηλα πρέπει να είναι άλλα από εκείνα που προορίζονται
για φύτευση·
β) πρέπει να είναι άγουρα γεώµηλα, δηλαδή γεώµηλα «χωρίς
φύτρα» µε µαλακό φλοιό, ή να έχουν υποστεί επεξεργασία
ώστε να εµποδιστεί η ικανότητά τους προς βλάστηση·
γ) πρέπει να έχουν καλλιεργηθεί στην επαρχία Pinar del Río, σε
περιοχές που δεν έχει εκδηλωθεί η ασθένεια Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al·
δ) να ανήκουν σε ποικιλίες των οποίων τα γεώµηλα προς σπορά
έχουν εισαχθεί στην Κούβα από τα κράτη µέλη ή από άλλη
χώρα από την οποία, επιτρέπεται η είσοδος στην Κοινότητα
γεωµήλων για φύτευση, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ της
οδηγίας 77/93/ΕΟΚ·
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ε) να έχουν παραχθεί στην Κούβα απευθείας από γεώµηλα για
σπορά που έχουν πιστοποιηθεί σε ένα από τα κράτη µέλη ή
από γεώµηλα για σπορά που έχουν πιστοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από την οποία επιτρέπεται η είσοδος στην
Κοινότητα γεωµήλων για φύτευση, σύµφωνα µε το παράρτηµα
ΙΙΙ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, ή από απογόνους τέτοιων
γεωµήλων προς σπορά που βεβαιώθηκαν επίσηµα το προπροηγούµενο έτος, εάν οι απόγονοι αυτοί έχουν παραχθεί στην
επαρχία Pinar del Río και έχουν χαρακτηρισθεί ως γεώµηλα
προς σπορά σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν στην
Κούβα·
στ) να καλλιεργούνται είτε σε αγροκτήµατα στα οποία κατά τη
διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών δεν έχουν καλλιεργηθεί
ποικιλίες πέρα απ’ αυτές που προσδιορίζονται στο στοιχείο δ)
είτε, στην περίπτωση κρατικών αγροκτηµάτων, σε αγροτεµάχια
που είναι αποµονωµένα απ’ αυτά στα οποία έχουν καλλιεργηθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη ποικιλίες γεωµήλων διαφορετικές από εκείνες που καθορίζονται στο στοιχείο δ)·
ζ) τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στο χειρισµό των
γεωµήλων πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά γι’ αυτά, ή να
έχουν απολυµανθεί µε κατάλληλο τρόπο µετά από κάθε χρήση
τους για άλλους σκοπούς·
η) τα γεώµηλα δεν αποθηκεύονται σε αποθήκες στις οποίες έχουν
αποθηκευθεί ποικιλίες διαφορετικές απ’ αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο δ)·
θ) πρέπει να συσκευάζονται είτε σε καινούργιους σάκους ή σε
κιβώτια που έχουν απολυµανθεί κατάλληλα, και σε κάθε σάκο
ή κιβώτιο πρέπει να τοποθετείται επίσηµη ετικέτα µε τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτηµα·
ι) πριν από την εξαγωγή έχουν απαλλαχθεί από το χώµα και από
τα φύλλα ή άλλα φυτικά υπολείµµατα·
ια) τα γεώµηλα που προορίζονται για την Κοινότητα πρέπει να
συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό που έχει
εκδοθεί στην Κούβα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 12 της
οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, βάσει του ελέγχου που αναφέρεται στην
εν λόγω οδηγία σχετικά µε την απουσία των επιβλαβών οργανισµών του στοιχείου γ).
Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται:
— κάτω από τον τίτλο «συµπληρωµατική δήλωση»:
— η ένδειξη ότι «η εν λόγω αποστολή πληροί τους όρους
που ορίζονται στην απόφαση 2000/246/ΕΚ»,
— το όνοµα της ποικιλίας,
— ο αριθµός αναγνώρισης ή, το όνοµα του αγροκτήµατος στο οποίο καλλιεργήθηκαν τα γεώµηλα και η
διεύθυνσή του,
— η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας
των γεωµήλων προς σπορά που χρησιµοποιήθηκε
σύµφωνα µε το στοιχείο ε),
— στην στήλη «απολύµανση ή/και απολυµαντική αγωγή»,
όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις δυνατές αγωγές και
αναφέρονται στο στοιχείο β) δεύτερη φράση ή/και στο
στοιχείο ι)·
ιβ) τα γεώµηλα πρέπει να εισάγονται από τα σηµεία που βρίσκονται στο έδαφος του κράτους µέλους που χρησιµοποιεί την εν
λόγω παρέκκλιση και καθορίζονται για τους σκοπούς της εν
λόγω παρέκκλισης από το κράτος µέλος αυτό· τα σηµεία αυτά
εισόδου καθώς και το όνοµα και η διεύθυνση του επισήµως
αρµόδιου οργανισµού που αναφέρεται στην οδηγία 77/93/
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ΕΟΚ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε σηµείο θα κοινοποιούνται εγκαίρως από το κράτος µέλος στην Επιτροπή και
θα είναι στην διάθεση των άλλων κρατών µελών αν τα τελευταία αυτά το ζητήσουν. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν η εισαγωγή στην Κοινότητα λαµβάνει χώρα σε ένα κράτος µέλος
άλλο από εκείνο που χρησιµοποιεί αυτή την παρέκκλιση, οι εν
λόγω αρµόδιοι επίσηµοι οργανισµοί του κράτους µέλους εισαγωγής ενηµερώνουν και συνεργάζονται µε τους εν λόγω
αρµόδιους επίσηµους οργανισµούς των κρατών µελών που
κάνουν χρήση της παρέκκλισης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
τήρηση των διατάξεων αυτής της απόφασης·
ιγ) πριν την εισαγωγή στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας ενηµερώνεται επισήµως για τους όρους που ορίζονται στα στοιχεία α)
έως ιστ)· ο εν λόγω εισαγωγέας γνωστοποιεί τις λεπτοµέρειες
κάθε εισαγωγής αρκετά πριν από αυτήν στην Κοινότητα,
καθώς και στα εν λόγω αρµόδια όργανα του κράτους µέλους
εισαγωγής και το κράτος µέλος πρέπει να διαβιβάζει τις
λεπτοµέρειες της γνωστοποίησης στην Επιτροπή, προσδιορίζοντας:
— τον τύπο του υλικού,
— την ποσότητα,
— τη δηλούµενη ηµεροµηνία εισαγωγής και την επιβεβαίωση
του σηµείου εισόδου,
— τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ιε).
Ο εισαγωγέας παρέχει λεπτοµέρειες κάθε αλλαγής της προαναφερθείσας κοινοποίησης της προκαταβολής στα αρµόδια
επισήµως όργανα του κράτους µέλους στο οποίο ανήκει, κατά
προτίµηση αµέσως µόλις γίνουν γνωστές και σε κάθε
περίπτωση, πριν την εισαγωγή και αυτό το κράτος µέλος θα
αποστέλλει, δίχως καθυστέρηση, τις λεπτοµέρειες των αλλαγών
στην Επιτροπή·
ιδ) οι επιθεωρήσεις που περιλαµβάνουν αναλύσεις, όπως απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα διενεργούνται από τα
επισήµως αρµόδια όργανα που αναφέρονται στην οδηγία· κατά
τις επιθεωρήσεις αυτές, οι φυτοϋγενοµικοί έλεγχοι θα διενεγούνται από το κράτος µέλος κάνοντας χρήση αυτής της
παρέκκλισης. Περαιτέρω, στη διάρκεια του εν λόγω φυτοϋγενοµικού ελέγχου το(−α) κράτος(−η) µέλος(−η) θα ανιχνεύει(−ουν) και κάθε άλλον βλαβερό οργανισµό. Με την
επιφύλαξη της εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 19α
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση της εν λόγω
οδηγίας, η Επιτροπή προσδιορίζει σε ποιο βαθµό οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19α παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο δεύτερη περίπτωση της ανωτέρω οδηγίας, θα ενσωµατώνονται στο πρόγραµµα επιθεωρήσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 19α παράγραφος 5 στοιχείο γ) της οδηγίας αυτής·
ιε) τα γεώµηλα συσκευάζονται ή επανασυσκευάζονται µόνο στις
εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί από τα εν
λόγω αρµόδια όργανα·
ιστ) τα γεώµηλα συσκεύαζονται ή επανασυσκευάζονται σε κλειστές
συσκευασίες που είναι έτοιµες για άµεση διανοµή στους εµπόρους λιανικής πώλησης ή στους τελικούς καταναλωτές και
που δεν υπερβαίνουν βάρος, σύνηθες για το σκοπό αυτό στο
κράτος µέλος εισαγωγής, έως 25 χιλιόγραµµα το πολύ· η
συσκευασία φέρει το όνοµα της καταχωρηµένης εγκατάστασης
που αναφέρεται στο στοιχείο ιδ), καθώς και την κουβανική
καταγωγή·
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ιζ) τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν την παρέκκλιση αυτή πρέπει, ενδεχοµένως, σε συνεργασία µε το κράτος µέλος εισαγωγής να εξασφαλίζουν ότι, για κάθε φορτίο γεωµήλων που
εισάγεται σύµφωνα µε την απόφαση αυτή θα λαµβάνονται
τουλάχιστον δύο δείγµατα 200 κονδύλων ανά 50 τόνους ή,
µέρος της ποσότητας αυτής, για επίσηµη εξέταση όσον αφορά
την Ralstonia solanacearum και την Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus σύµφωνα µε τις καθορισµένες κοινοτικές διαγνωστικές µεθόδους για την Ralstonia solanacearum (1) και τη Clavibacter michiganensis ssp. sepebonicus,
και στην περίπτωση του ιοειδούς οργανισµού που προκαλεί
ατράκτωση των κονδύλων των γεωµήλων ή, την µέθοδο υβριδοποίησης c−DNA· εάν υπάρχουν υπόνοιες, οι παρτίδες πρέπει να κρατηθούν ξεχωριστά υπό επίσηµο έλεγχο και είναι
δυνατό να µη διατεθούν στο εµπόριο ή να χρησιµοποιηθούν
έως ότου δαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν υποψίες παρουσίας ή
δεν ανιχνεύθηκε η Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, η Ralstonie solanacearum ή ο ιοειδής οργανισµός που
προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωµήλων κατά τις εν
λόγω εξετάσεις.
Άρθρο 2
Κάθε κράτος µέλος ενηµερώνει τα λοιπά κράτη µέλη και την
Επιτροπή µέσω της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) πρώτη περίπτωση για οποιαδήποτε
χρήση της άδειας. Ενηµερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη
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µέλη, πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2000, σχετικά µε τις ποσότητες που έχουν εισαχθεί σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση και
παρέχει λεπτοµερή τεχνική έκθεση της επίσηµης εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιζ)· αντίγραφα κάθε
φυτοϋγειονοµικού πιστοποιητικού διαβιβάζονται στην Επιτροπή.
Άρθρο 3
1.
Το άρθρο 1 ισχύει για την περίοδο από την 1η έως τις 30
Απριλίου 2000.
2.
Η παρούσα απόφαση ανακαλείται εάν θεωρηθεί ότι οι όροι
που θεσπίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 είναι ανεπαρκείς για
την πρόληψη της εισαγωγής επιβλαβών οργανισµών ή ότι δεν
έχουν τηρηθεί.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2000.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πληροφορίες που απαιτούνται για την ετικέτα
[όπως αναγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ)]

1. Όνοµα της αρχής που χορήγησε την ετικέτα.
2. Όνοµα της οργάνωσης εξαγωγέων, εάν είναι διαθέσιµο.
3. Ένδειξη «Γεώµηλα εκτός από τα γεώµηλα που προορίζονται για φύτευση, καταγωγής Κούβας».
4. Ποικιλία.
5. Επαρχία παραγωγής.
6. Μέγεθος.
7. ∆ηλωµένο καθαρό βάρος.
8. Ένδειξη «Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ΕΚ που ορίζονται στην απόφαση 2000/246/ΕΚ».
9. Σήµα τυπωµένο ή σφραγισµένο εξ ονόµατος της κουβανικής υπηρεσίας φυτικής προστασίας.

(1) ΕΕ L 273 της 6.10.1997, σ. 1.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

