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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 2009
για την τροποποίηση της απόφασης 2003/322/ΕΚ όσον αφορά τη σίτιση ορισμένων ειδών νεκροφάγων
πτηνών στη Βουλγαρία με ορισμένα υλικά της κατηγορίας 1
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 1670]
(Τα κείμενα στη βουλγαρική, γαλλική, ελληνική, ισπανική, ιταλική και πορτογαλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/247/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2003/322/ΕΚ πρέπει να τροπο
ποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα
που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και
ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο δ),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2003/322/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(1)

Η απόφαση 2003/322/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου
2003, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, όσον αφορά τη σίτιση ορισμένων νεκροφάγων πτη
νών με ορισμένα υλικά της κατηγορίας 1 (2), καθορίζει τους
όρους της έγκρισης που χορηγούν ορισμένα κράτη μέλη για
τη σίτιση συγκεκριμένων ειδών νεκροφάγων πτηνών που είτε
κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται.

(2)

Η απόφαση 2003/322/ΕΚ περιλαμβάνει κατάλογο των κρα
τών μελών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα
αυτή, τα είδη των νεκροφάγων πτηνών που επιτρέπεται να
σιτίζονται με υλικά της κατηγορίας 1 και τους κανόνες
εφαρμογής σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να γίνεται η
σίτιση αυτή.

(3)

Η Βουλγαρία έχει υποβάλει αίτημα για να εγκριθεί η σίτιση
ορισμένων ειδών νεκροφάγων πτηνών με ορισμένα υλικά της
κατηγορίας 1 και έχει υποβάλει ικανοποιητικές πληροφορίες
όσον αφορά την εμφάνιση των ειδών αυτών στο έδαφός της,
καθώς και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να
εφαρμόζονται κατά τη σίτιση των πτηνών αυτών με ζωικά
υποπροϊόντα της κατηγορίας 1.

(1)

ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 32.

«Άρθρο 1
Κανόνες εφαρμογής για τη σίτιση νεκροφάγων πτηνών με
υλικό της κατηγορίας 1
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπα
νία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Πορτογαλία μπορούν να
εγκρίνουν τη χρήση ολόκληρων πτωμάτων νεκρών ζώων τα
οποία είναι δυνατόν να περιέχουν ειδικό υλικό κινδύνου, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)
του κανονισμού αυτού, για τη σίτιση ειδών νεκροφάγων πτηνών
που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται, όπως
ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος της παρούσας απόφα
σης.»
2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 4
Συμμόρφωση των κρατών μελών
Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία
μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση και τα
δημοσιεύουν. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.»
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3. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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τός (Haliaeetus albicilla), τσίφτης (Milvus migrans) και ψαλι
δάρης (Milvus milvus).»

«Άρθρο 6
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Βουλγα
ρίας, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη
Γαλλική Δημοκρατία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στην Κυπριακή
Δημοκρατία και στην Πορτογαλική Δημοκρατία.»
4. Στο μέρος Α του παραρτήματος προστίθεται το ακόλουθο στοι
χείο στ):
«στ) Στην περίπτωση της Βουλγαρίας: μαυρόγυπας (Aegypius
monachus), γυπαετός (Gypaetus barbatus), όρνιο (Gyps ful
vus), ασπροπάρης (Neophron percnopterus), χρυσαετός
(Aquila chrysaetos), βασιλαετός (Aquila heliaca), θαλασσαε

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας,
στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική
Δημοκρατία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στην Κυπριακή Δημοκρατία
και στην Πορτογαλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

