Åðßóçìç Åöçìåñßäá

ISSN 0250-8168

L 138
44ο έτος

ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

22 Μαΐου 2001

Íïìïèåóßá

¸êäïóç
óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá

Περιεχόµενα

I



Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση

Κανονισµός (EK) αριθ. 986/2001 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2001 για καθορισµό των
κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων
οπωροκηπευτικών .................................................................................................

1

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 987/2001 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2001, για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον
εφοδιασµό των Αζορών και της Μαδέρας µε προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος

3

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 988/2001 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2001, για χορήγηση
φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια .....................................................................

5

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 989/2001 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2001, περί χορηγήσεως
λευκής ζάχαρης ως επισιτιστική βοήθεια .....................................................................

8



Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 990/2001 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2001, για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2659/94 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες των κανόνων
χορήγησης ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση των τυριών grana padano,
parmigiano reggiano και provolone .................................................................... 11



Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 991/2001 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2001, για την
τροποποίηση του παραρτήµατος της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον
περιορισµό της χρησιµοποίησης αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτηµα 16 µέρος
ΙΙ κεφάλαιο 2 τόµος 1 της σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, δεύτερη
έκδοση (1988) (1) ............................................................................................... 12
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 992/2001 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2001, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών .......................... 15
II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση

Συµβούλιο
2001/390/ΕΚ:


Απόφαση αριθ. 4/2000 του Συµβουλίου σύνδεσης ΕΚ-Ρουµανίας, της 10ης Απριλίου
2001, για τη θέσπιση των διατάξεων εφαρµογής του άρθρου 64 παράγραφος 1 σηµείο
iii) και παράγραφος 2 περί κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου, και του άρθρου 9
παράγραφος 1 σηµείο iii) και παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα
προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), της συµφωνίας
αυτής ............................................................................................................... 16
(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

2

EL

(συνέχεια στην επόµενη σελίδα)

Ïé ðñÜîåéò ïé ôßôëïé ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå çìßìáõñá óôïé÷åßá áðïôåëïýí ðñÜîåéò ôñå÷ïýóçò äéá÷åéñßóåùò ðïõ Ý÷ïõí èåóðéóèåß
óôï ðëáßóéï ôçò ãåùñãéêÞò ðïëéôéêÞò êáé åßíáé ãåíéêÜ ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñïíéêÞò éó÷ýïò.
Ïé ôßôëïé üëùí ôùí õðïëïßðùí ðñÜîåùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå ìáýñá óôïé÷åßá êáé åðéóçìáßíïíôáé ìå áóôåñßóêï.

Περιεχóµενα (συνέχεια)

2001/391/ΕΚ:


Απόφαση του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, για το διορισµό ενός κυρίου µέλους
από το Βέλγιο στην Επιτροπή των Περιφερειών ...................................................... 21
Επιτροπή
2001/392/ΕΚ:



Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2001, για την τέταρτη τροποποίηση της
απόφασης 2000/248/ΕΚ σχετικά µε την κατάρτιση του καταλόγου των εγκεκριµένων
κέντρων επιλογής σπέρµατος για τις εισαγωγές σπέρµατος ιπποειδών από τρίτες
χώρες (1) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1172] ............................................ 22
2001/393/ΕΚ:



Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2001, για τον καθορισµό των υγειονοµικών
όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης που απαιτούνται για την εισαγωγή αυγών
απαλλαγµένων από ειδικά παθογόνα από τρίτες χώρες και για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές των αυγών
αυτών (1) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1174] ........................................... 31
2001/394/ΕΚ:



EL

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2001, για τροποποίηση, για τρίτη φορά, της
απόφασης 2001/327/ΕΚ για τον περιορισµό στη µετακίνηση ζώων των ευπαθών ειδών
σε σχέση µε τον αφθώδη πυρετό (1) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1479] ........ 36

(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

22.5.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 138/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 986/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 2001
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2001, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή
για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
212
999
052
600
628
999
052
999
052
204
212
220
400
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

83,7
79,3
81,5
71,6
142,5
143,2
119,1
89,4
89,4
51,0
56,9
58,3
60,1
65,0
63,0
55,6
58,6
75,7
86,0
84,0
72,7
86,2
75,0
79,1
95,2
94,5
83,2

0707 00 05

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον εφοδιασµό
των Αζορών και της Μαδέρας µε προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Προκειµένου να εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις ζήτησης χοιρείου κρέατος, οι οποίες αποδείχθηκαν ανώτερες από εκείνες που αναγράφονται στο ισοζύγιο
προβλέψεων για τη Μαδέρα για το οικονοµικό έτος 2000/
01, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1725/92.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου
κρέατος,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, για ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2759/2000 (4), ορίζει το προβλεπόµενο ισοζύγιο εφοδιασµού σε προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος για τη
Μαδέρα, που επωφελούνται της εξαίρεσης από το δασµό
κατά την εισαγωγή εφόσον προέρχονται από τρίτες χώρες, η
της ενίσχυσης για τις αποστολές προϊόντων που προέρχονται από τις υπόλοιπες χώρες της Κοινότητας.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 22α Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
328
179
318

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
1.7.1992, σ. 95.
16.12.2000, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Προβλέψεις για τον εφοδιασµό της Μαδέρας σε προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος για την περίοδο από
την 1η Ιουλίου 2000 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2001

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

ex 0203

Κρέατα κατοικιδίων χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

Ποσότητα
(σε τόνους)

2 800»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 988/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 2001
για χορήγηση φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την
επισιτιστική βοήθεια (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1
στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob.

(2)

Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε φυτικό έλαιο σε
ορισµένους δικαιούχους.

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που
χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96
του Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (2).
Είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι
όροι χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν.

(4)

Όσον αφορά µία δεδοµένη παρτίδα για να εξασφαλισθεί η
υλοποίηση των προµηθειών πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τους προσφέροντες να συγκεντρώνουν είτε κραµ-

βέλαιο είτε ηλιέλαιο. Η προµήθεια κάθε παρτίδας πρέπει να
κατακυρώνεται στην ευνοϊκότερη προσφορά,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση φυτικού ελαίου στην Κοινότητα, προκειµένου να το
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Η προµήθεια περιλαµβάνει τη συγκέντρωση του φυτικού ελαίου το
οποίο παράγεται στην Κοινότητα. Η συγκέντρωση δεν µπορεί να
αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το
καθεστώς της τελειοποιήσεως για επανεξαγωγή.
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν είτε κραµβέλαιο είτε ηλιέλαιο.
Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρει σαφώς
το είδος του φυτικού ελαίου στο οποίο αναφέρεται.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ράσεις αριθ.: 85/2000 (Α1)· 86/2000 (Α2)
2. ∆ικαιούχος (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland· τηλ.: (31-70) 330 57 57· φαξ: 364 17 01·
τέλεξ: 30960 EURON NL
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Νίγηρ
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: είτε εξευγενισµένο κραµβέλαιο, είτε εξευγενισµένο ηλιέλαιο
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 90
7. Αριθµός παρτίδων: µία σε δύο µέρη (Α1: 54 τόνοι: Α2: 36 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4) (6): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [∆.1 ή ∆.2]
9. Συσκευασία: βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [10.4 Α, Β και Γ.2]
10. Επισήµανση και σήµανση (5): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [III.Α.3]
— γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: γαλλική
— συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: συγκέντρωση του εξευγενισµένου φυτικού ελαίου το οποίο παράγεται στην
Κοινότητα.
Η συγκέντρωση δεν µπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: παράδοση στον τόπο προορισµού.
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού:
Α1: Magasin SOS Sahel International
Quartier Karage, Commune 3, Niamey
Α2: Concession SOS Sahel International
Zone Industriel Nord, Route de Tanout, Zinder
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 12.8.2001
— 2η προθεσµία: 26.8.2001
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 25.6 — 8.7.2001
— 2η προθεσµία: 9-22.7.2001
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 5.6.2001
— 2η προθεσµία: 19.6.2001
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 ευρώ ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, Attn.
Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel· τέλεξ:
25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— υγειονοµικό πιστοποιητικό.
(5) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου III.Α3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
(6) Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά που αναφέρει σαφώς το είδος του φυτικού ελαίου στο οποίο αναφέρεται.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 989/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 2001
περί χορηγήσεως λευκής ζάχαρης ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την
επισιτιστική βοήθεια (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1
στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob.

(2)

Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε λευκή ζάχαρη σε
ορισµένους δικαιούχους.

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που
χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96

του Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (2).
Είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι
όροι χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση λευκής ζάχαρης στην Κοινότητα, προκειµένου να την
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ράσεις αριθ.: 87/2000 (Α1)· 88/2000 (Α2)
2. ∆ικαιούχος (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland· τηλ.: (31-70) 330 57 57· φαξ: 364 17 01·
τέλεξ: 30960 EURON NL
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Νίγηρ
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: λευκή ζάχαρη (ζάχαρη «Α» ή «Β»)
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 36
7. Αριθµός παρτίδων: µία σε 2 µέρη (Α1: 18 τόνοι· Α2: 18 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Γ.1]
9. Συσκευασία (7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [11.2 Α. 1.β, 2.β και B.4]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [V.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: γαλλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: παράδοση στον τόπο προορισµού
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού:
Α1: Magasin SOS Sahel International
Quartier Karage, Commune 3, Niamey
Α2: Concession SOS Sahel International
Zone Industriel Nord, Route de Tanout, Zinder
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 12.8.2001
— 2η προθεσµία: 26.8.2001
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 25.6 — 8.7.2001
— 2η προθεσµία: 9-22.7.2001
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 5.6.2001
— 2η προθεσµία: 19.6.2001
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, à
l’attn de Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel·
τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): Επιστροφή που εφαρµόζεται στις 16.5.2001, όπως καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 906/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 127 της 9.5.2001, σ. 28)
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 259/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 25 της 31.1.1998, σ. 39) εφαρµόζεται όσον αφορά την επιστροφή
κατά την εξαγωγή. Η ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισµού είναι εκείνη που αναφέρεται
στο άρθρο 22 του παρόντος παραρτήµατος.
Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του εν λόγω κανονισµού. Το αντίγραφο
του πιστοποιητικού διαβιβάζεται αµέσως µετά από την αποδοχή της δήλωσης εξαγωγής [αριθ. φαξ: (32-2) 296 20 05].
(5) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— υγειονοµικό πιστοποιητικό.
(6) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου V.Α.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
(7) Σε περίπτωση ενδεχόµενης επανασυσκευασίας σε σάκους ο ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει 2 % των κενών σάκων της
ίδιας ποιότητας µε αυτούς που περιέχουν το εµπόρευµα µε την επιγραφή που ακολουθείται από ένα «R» κεφαλαίο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 990/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2659/94 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες των κανόνων
χορήγησης ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση των τυριών grana padano, parmigiano reggiano και provolone
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2659/94 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 679/1999 (4), προβλέπει τα
ποσά της ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση των
τυριών grana padano, parmigiano reggiano και provolone. Πρέπει να τροποποιηθούν αυτά τα ποσά για να ληφθεί
υπόψη η εξέλιξη των εξόδων αποθεµατοποίησης.

(1)

(2)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2659/94,
το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«α) 75 ευρώ ανά τόνο για τα πάγια έξοδα»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πέµπτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
284 της 1.11.1994, σ. 26.
83 της 27.3.1999, σ. 46.

L 138/12

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 991/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 2001
για την τροποποίηση του παραρτήµατος της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον περιορισµό της
χρησιµοποίησης αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτηµα 16 µέρος ΙΙ κεφάλαιο 2 τόµος 1 της
σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, δεύτερη έκδοση (1988)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Μερικά από τα αεροπλάνα που πληρούν τις προϋποθέσεις
θα συµπληρώσουν, µέσα στο 2001, 25 έτη ηλικίας. Θα
πρέπει, συνεπώς, να περιληφθούν στο παράρτηµα.

(5)

Είναι επίσης ευκταίο να αναπροσαρµόζεται το παράρτηµα µε
βάση αλλαγές του κωδικού ταξινόµησης ενός αεροσκάφους
που ήδη περιλαµβάνεται ή αλλαγές στην αεροπορική εταιρεία.

(6)

Το περιορισµένο εύρος των τροπολογιών του παραρτήµατος
καθώς και ο επείγων χαρακτήρας αυτών αιτιολογούν
αλλαγή του τύπου νοµικού µέσου που χρησιµοποιείται.

(7)

Ο παρών κανονισµός είναι ανάγκη να τεθεί σε ισχύ επειγόντως, ώστε να τεθούν χωρίς καθυστερήσεις στη διάθεση
των ενδιαφεροµένων µερών οι εξαιρέσεις που προβλέπει.

(8)

Τα προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισµό µέτρα είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής κανονισµών ασφάλειας
των αεροµεταφορών (4), που έχει συσταθεί βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1991, για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και
διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2871/2000 της Επιτροπής (6),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Μαρτίου 1992,
για τον περιορισµό της χρησιµοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτηµα 16 µέρος ΙΙ κεφάλαιο 2 τόµος 1 της
σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, δεύτερη έκδοση
(1988) (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/
28/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 9α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 3 την οδηγίας 92/14/ΕΟΚ παρέχει δυνατότητα
εξαίρεσης για τα αεροσκάφη που απαριθµούνται στο
παράρτηµά της, υπό τον όρο κυρίως ότι θα εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
εγκατεστηµένα στη χώρα όπου τα εν λόγω αεροσκάφη ήταν
νηολογηµένα κατά τη διάρκεια ορισµένης περιόδου αναφοράς.

(2)

Το άρθρο 9α της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 98/20/ΕΚ του Συµβουλίου (3), προβλέπει
µια απλοποιηµένη διαδικασία τροποποιήσεων του παραρτήµατος προκειµένου να εξασφαλιστεί πλήρης συµµόρφωση µε
τα κριτήρια επιλεξιµότητας.

(3)

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 1999/28/ΕΚ, µε την οποία
τροποποιήθηκε για πρώτη φορά το παράρτηµα της οδηγίας
92/14/ΕΚ βάσει της απλοποιηµένης διαδικασίας, έχουν
καταστραφεί ορισµένα αεροσκάφη που καλύπτονται από το
παράρτηµα, ενώ άλλα αφαιρέθηκαν από το νηολόγιο της
αντίστοιχης χώρας. Πρέπει, συνεπώς, να διαγραφούν από το
παράρτηµα τα λήµµατα που αντιστοιχούν σ’ αυτά τα αεροσκάφη.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ τροποποιείται όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 118 της 6.5.1999, σ. 53.
(3) ΕΕ L 107 της 7.4.1998, σ. 4.

(4) Επιτροπή κανονισµών ασφαλείας της αεροπορίας, γραπτή διαδικασία
διαβούλευσης της 15ης Μαρτίου 2001.
(5) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.
6
( ) ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 47.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα της οδηγίας 92/14/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. ∆ιαγράφονται τα ακόλουθα λήµµατα:
ΑΛΓΕΡΙΑ
Αύξων αριθµός

20955

Τύπος

B727-2D6

Νηολόγηση

7T-VEH

Αεροπορική εταιρεία

Air Algérie

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Αύξων αριθµός

Τύπος

Νηολόγηση

Αεροπορική εταιρεία

21195

B737-266

SU-AYL

Egypt Air

21227

B737-266

SU-AYO

Egypt Air

ΤΥΝΗΣΙΑ
Αύξων αριθµός

Τύπος

Νηολόγηση

Αεροπορική εταιρεία

20545

B727-2H3

TS-JHN

Tunis Air

20948

B727-2H3

TS-JHQ

Tunis Air

2. Προστίθενται τα ακόλουθα λήµµατα:
ΑΛΓΕΡΙΑ
Αύξων αριθµός

Τύπος

Νηολόγηση

Αεροπορική εταιρεία

21212

B737-2D6

7T-VEO

Air Algérie

21286

B737-2D6

7T-VER

Air Algérie

ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Αύξων αριθµός

Τύπος

Νηολόγηση

Αεροπορική εταιρεία

21275

B737-268

HZ-AGH

Saudia

21276

B737-268

HZ-AGI

Saudia

21277

B737-268

HZ-AGJ

Saudia

21280

B737-268

HZ-AGK

Saudia

212281

B737-268

HZ-AGL

Saudia

212283

B737-268

HZ-AGN

Saudia

21360

B737-268

HZ-AGO

Saudia
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ΣΥΡΙΑ
Αύξων αριθµός

Τύπος

Νηολόγηση

Αεροπορική εταιρεία

21203

B727-294

YK-AGA

Syrianair

21204

B727-294

YK-AGB

Syrianair

21205

B727-294

YK-AGC

Syrianair

ΥΕΜΕΝΗ
Αύξων αριθµός

21296

Τύπος

Νηολόγηση

B737-2N8

70-ACU

Αεροπορική εταιρεία

Yemen Airways

3. Το λήµµα «ΟΥΓΚΑΝΤΑ» αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
Αύξων αριθµός

19821

Τύπος

B707-379C

Νηολόγηση

5X-GLA

Αεροπορική εταιρεία

Air Alexander
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 992/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 2001
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
ήταν επιζήµια για την καλή λειτουργία του καθεστώτος των
εξαγωγικών επιστροφών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης Νοεµβρίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 298/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 862/2001 της Επιτροπής ( ) καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται να
εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β,
εκτός από εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας.

(2)

Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήµερα η
Επιτροπή για τα µήλα, οι ενδεικτικές ποσότητες που προβλέπονται για την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο υπάρχει
κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς. Η υπέρβαση αυτή θα

3

(3)

Για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
για τα µήλα, που εξάγονται µετά την 21η Μαΐου 2001, και
τούτο έως το τέλος της τρέχουσας εξαγωγικής περιόδου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τα µήλα, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β που
κατατέθηκαν δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
862/2001, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων
έγινε αποδεκτή µετά την 21η Μαΐου 2001 και πριν από τις 14
Ιουνίου 2001, απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 34 της 9.2.2000, σ. 16.
(3) ΕΕ L 122 της 3.5.2001, σ. 8.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 4/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΚ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
της 10ης Απριλίου 2001
για τη θέσπιση των διατάξεων εφαρµογής του άρθρου 64 παράγραφος 1 σηµείο iii) και παράγραφος 2
περί κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου,
και του άρθρου 9 παράγραφος 1 σηµείο iii) και παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα
προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), της συµφωνίας αυτής
(2001/390/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

(4)

Η εν λόγω αρχή εποπτείας θα είναι αρµόδια για την ανάλυση των υφισταµένων και των προσεχών µεµονωµένων ενισχύσεων και προγραµµάτων ενισχύσεων στη Ρουµανία και
θα διατυπώνει γνώµη για τη συµβατότητά τους µε το άρθρο
64 παράγραφος 1 σηµείο iii) και παράγραφος 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας, και το άρθρο 9 παράγραφος 1 σηµείο
iii) παράγραφος 2 και 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της
ευρωπαϊκής συµφωνίας για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).

(5)

Η Ρουµανία θα διασφαλίζει, κατά τη θέσπιση των αναγκαίων
διατάξεων για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής παρακολούθησης, ιδίως, ότι η αρχή εποπτείας θα λαµβάνει
εγκαίρως όλες τις σχετικές πληροφορίες από τις λοιπές
δηµόσιες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.

(6)

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα παρέχει, στο
πλαίσιο των κατάλληλων κοινοτικών προγραµµάτων, συνδροµή στην αρχή εποπτείας υπό µορφή υλικού τεκµηρίωσης, κατάρτισης, εκπαιδευτικών ταξιδιών και άλλης σχετικής τεχνικής βοήθειας,

Έχοντας υπόψη:
την ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας,
αφετέρου, και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 3,
το πρωτόκολλο αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας για τα προϊόντα
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και ιδίως
το άρθρο 9 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 64 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συµφωνίας
ορίζει ότι το Συµβούλιο Σύνδεσης υποχρεούται, εντός τριών
ετών από τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας, να θεσπίσει µε
απόφαση τις αναγκαίες διατάξεις εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2 του εν λόγω άρθρου.

(2)

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 2
της ευρωπαϊκής συµφωνίας, η έννοια της «κρατικής ενίσχυσης» σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 1 σηµείο
iii) της ευρωπαϊκής συµφωνίας εκτιµάται βάσει των κριτηρίων που συνεπάγεται η εφαρµογή του άρθρου 87 της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
συνεπώς καλύπτει όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται υπό
οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε κρατικούς πόρους
και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων
ή ορισµένων κλάδων παραγωγής, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις συναλλαγές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ρουµανίας (κρατική ενίσχυση).

(3)

Η Ρουµανία θα ορίσει έναν εθνικό φορέα ή υπηρεσία ως
αρχή εποπτείας µε αρµοδιότητα τα θέµατα σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι διατάξεις εφαρµογής του
άρθρου 64 παράγραφος 1 σηµείο iii) και παράγραφος 2 περί
κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 3 της
ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας,
αφετέρου, και του άρθρου 9 παράγραφος 1 σηµείο iii) και παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συµφωνίας αυτής για τα
προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
(ΕΚΑΧ), κατά τα διαλαµβανόµενα στο παράρτηµα της παρούσας
απόφασης.
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Άρθρο 2
Οι παρούσες διατάξεις εφαρµογής τίθενται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την έκδοσή τους.
Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2001.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
A. LINDH
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∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
του άρθρου 64 παράγραφος 1 σηµείο iii) και παράγραφος 2 περί κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 64 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου, και του άρθρου 9 παράγραφος 1 σηµείο
iii) και παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα
και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), της συµφωνίας αυτής
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

συµφωνία, διεξάγονται διαβουλεύσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και
8 των παρουσών διατάξεων.

Άρθρο 1

4.
Οι ίδιες αρχές ισχύουν και ως προς άλλες σηµαντικές αλλαγές της κοινοτικής πολιτικής κρατικών ενισχύσεων.

Παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων από τις αρχές
εποπτείας
Σύµφωνα µε τους ισχύοντες διαδικαστικούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Κοινότητα») και τη Ρουµανία, οι αρµόδιες αρχές
εποπτείας της Κοινότητας και της Ρουµανίας παρακολουθούν τη
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων και εξετάζουν τη συµβατότητά
τους µε τις διατάξεις της ευρωπαϊκής συµφωνίας. Η αρχή εποπτείας
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων («Επιτροπή») και της Ρουµανίας η Υπηρεσία Ανταγωνισµού και το Συµβούλιο Ανταγωνισµού.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 2

Άρθρο 3
Ελάχιστη ενίσχυση
Τα προγράµµατα ενισχύσεων ή οι µεµονωµένες ενισχύσεις που δεν
αφορούν εξαγωγικές ενισχύσεις και είναι µικρότερες από το κατώτατο όριο που εφαρµόζει η Κοινότητα ως ελάχιστη βοήθεια (1)
θεωρείται ότι έχουν ασήµαντες συνέπειες για τον ανταγωνισµό και
το εµπόριο µεταξύ των µερών και δεν διέπονται, συνεπώς, από τις
παρούσες διατάξεις εφαρµογής. Το άρθρο αυτό δεν ισχύει για τις
βιοµηχανίες που εµπίπτουν στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), για τα ναυπηγεία,
τις µεταφορές ή τις ενισχύσεις προς κάλυψη δαπανών στους τοµείς
γεωργίας και αλιείας.

Κριτήρια συµβατότητας
1.
Η κατά το άρθρο 1 εκτίµηση της συµβατότητας µεµονωµένων ενισχύσεων και προγραµµάτων ενισχύσεων µε την ευρωπαϊκή
συµφωνία, πραγµατοποιείται µε βάση τα κριτήρια που συνεπάγεται
η εφαρµογή των κανόνων του άρθρου 87 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένου του
παρόντος και µελλοντικού παράγωγου δικαίου και των πλαισίων,
οδηγιών και άλλων σχετικών κοινοτικών διοικητικών πράξεων, της
νοµολογίας του Πρωτοδικείου και του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αποφάσεων του Συµβουλίου σύνδεσης
βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3.
Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις και τα προγράµµατα ενισχύσεων
προορίζονται για προϊόντα που καλύπτονται από το πρωτόκολλο
αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας, η πρώτη πρόταση της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται πλήρως µε την εξαίρεση ότι η
εκτίµηση της συµβατότητας δεν θα γίνεται βάσει των κριτηρίων
που προκύπτουν από την εφαρµογή των κανόνων του άρθρου 87
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά
βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.
2.
Η αρχή εποπτείας της Ρουµανίας ενηµερώνεται για όλες τις
πράξεις που αφορούν τη θέσπιση, την κατάργηση ή την τροποποίηση των κοινοτικών κριτηρίων συµβατότητας που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, εφόσον αυτά δεν δηµοσιεύονται αλλά ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη µέλη.
3.
Αν οι µεταβολές αυτές δεν αποτελέσουν αντικείµενο αντιρρήσεων από τη Ρουµανία εντός τριών µηνών από την παραλαβή των
σχετικών επίσηµων πληροφοριών, καθιερώνονται πλέον ως κριτήρια
συµβατότητας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου. Αν όµως προβληθούν αντιρρήσεις από τη Ρουµανία, όσον
αφορά την προσέγγιση νοµοθεσιών που προβλέπει η ευρωπαϊκή

Άρθρο 4
Παρεκκλίσεις
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 4 στοιχείο α) της
ευρωπαϊκής συµφωνίας και εντός του ορίου αυτού, η Ρουµανία
θεωρείται ως περιοχή όµοια µε τις περιοχές της Κοινότητας που
αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2.
Οι αρχές εποπτείας αξιολογούν από κοινού τις µέγιστες
ενισχύσεις και την κάλυψη συγκεκριµένων περιοχών επιλέξιµων για
εθνική περιφερειακή βοήθεια. Υποβάλλουν κοινή πρόταση στην
επιτροπή σύνδεσης, η οποία και λαµβάνει απόφαση επί του θέµατος.
3.
Οι αρχές εποπτείας, δύνανται εφόσον είναι αναγκαίο και
κατόπιν αιτήσεως της Ρουµανίας να προβούν από κοινού στην
εκτίµηση των προβληµάτων που θέτει η εφαρµογή του κοινοτικού
κεκτηµένου στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων που χορηγεί η
Ρουµανία κατά την ολοκλήρωση της µετάβασης της στην οικονοµία
της αγοράς. Η εκτίµηση αυτών των προβληµάτων δεν θα αφορά
τους τοµείς της γεωργίας, αλιείας, άνθρακα και χάλυβα, ούτε τους
ευαίσθητους τοµείς (αυτοκίνητα οχήµατα, συνθετικές ίνες και
ναυπηγεία) για τους οποίους υφίστανται ειδικά κοινοτικά
καθεστώτα. Οι αρχές εποπτείας παρουσιάζουν, ενδεχοµένως, κοινή
πρόταση στο Συµβούλιο Σύνδεσης, το οποίο δύναται να αποφασίσει.
(1) Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ελάχιστη ενίσχυση,
το ελάχιστο κοινοτικό επίπεδο ανέρχεται σήµερα σε συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση ύψους 100 000 ευρώ για τριετή περίοδο (ΕΕ C
68 της 6.3.1996, σ. 9).
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Άρθρο 8
Επίλυση προβληµάτων

Άρθρο 5
Εξέταση ορισµένων ενισχύσεων
1.
Τα προγράµµατα ενισχύσεων ή οι µεµονωµένες ενισχύσεις
—ανεξάρτητα από το αν καλύπτονται από κοινοτικά πλαίσια και
οδηγίες ή όχι— όταν το ποσό που αντιπροσωπεύουν υπερβαίνει τα
3 εκατοµµύρια ευρώ, είναι δυνατόν να υποβληθούν από τη σχετική
αρχή εποπτείας στην υποεπιτροπή που ασχολείται µε θέµατα πολιτικής ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων για εξέταση. Η υποεπιτροπή µπορεί να υποβάλει έκθεση προς την επιτροπή σύνδεσης, η
οποία και δύναται να λάβει αποφάσεις ή να διατυπώσει συστάσεις
σχετικά µε τη συµβατότητα του προγράµµατος ενισχύσεων ή της
µεµονωµένης ενίσχυσης µε την ευρωπαϊκή συµφωνία και τις παρούσες διατάξεις εφαρµογής.
2.
Κύριος σκοπός των αποφάσεων ή των συστάσεων αυτών είναι
να αποφευχθεί η λήψη µέτρων εµπορικής άµυνας λόγω της σχετικής ενίσχυσης.
3.
Η επιτροπή σύνδεσης µπορεί να αποφασίσει την περαιτέρω
επέκταση της δυνατότητας εξέτασης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

1.
Όταν οι διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 7 δεν οδηγούν σε
αµοιβαία αποδεκτή λύση, πραγµατοποιείται ανταλλαγή απόψεων
στο πλαίσιο της υποεπιτροπής που ασχολείται µε θέµατα πολιτικής
ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων και συγκροτείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συµφωνίας µετά από αίτηση ενός µέρους εντός
τριών µηνών µετά την υποβολή της αίτησης.
2.
Σε περίπτωση που η εν λόγω ανταλλαγή απόψεων δεν οδηγήσει σε αµοιβαία αποδεκτή λύση ή παρελθούσης της προθεσµίας της
παραγράφου 1, το θέµα µπορεί να υποβληθεί στην επιτροπή σύνδεσης, η οποία µπορεί να διατυπώσει τις κατάλληλες συστάσεις για
τη διευθέτηση αυτών των περιπτώσεων.
3.
Οι διαδικασίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη κάθε ενεργείας βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 6 της ευρωπαϊκής συµφωνίας και του άρθρου 9 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 2
της ευρωπαϊκής συµφωνίας για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Τα µέτρα εµπορικής πολιτικής θα ήταν, ωστόσο, σκόπιµο να χρησιµοποιούνται ως τελευταία
λύση.
Άρθρο 9

Άρθρο 6

Απόρρητος και εµπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών

Αίτηση ενηµέρωσης

1.
Όσον αφορά το άρθρο 64 παράγραφος 7 της ευρωπαϊκής
συµφωνίας, καµία από τις αρχές εποπτείας δεν υποχρεούται να
παρέχει πληροφορίες στην άλλη αρχή, αν η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών στην αιτούσα αρχή απαγορεύεται από τη νοµοθεσία
στην οποία υπόκειται η αρχή που κατέχει τις πληροφορίες.

Αν η αρχή εποπτείας κάποιου µέρους πληροφορηθεί ότι πρόγραµµα ενισχύσεων ή µεµονωµένη ενίσχυση φαίνεται να θίγει σηµαντικά συµφέροντά του, µπορεί να ζητήσει σχετική ενηµέρωση από
την αρµόδια αρχή. Και οι δύο αρχές προσπαθούν, οπωσδήποτε, να
αλληλοενηµερώνονται για τις σηµαντικές εξελίξεις που είναι δυνατό
να παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον για το άλλο µέρος.
Άρθρο 7
∆ιαβουλεύσεις και συνεργασία
1.
Όταν η Επιτροπή και η αρχή εποπτείας της Ρουµανίας θεωρούν ότι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στο χώρο ευθύνης της
άλλης αρχής θίγει σοβαρά σηµαντικά συµφέροντά της µπορεί να
ζητήσει διαβουλεύσεις µε την άλλη αρχή και στη συνέχεια να
καλέσει την αρχή εποπτείας του άλλου µέρους να κινήσει κάθε
κατάλληλη διαδικασία µε σκοπό την αποκατάσταση της ζηµίας.
Τούτο ισχύει µε την επιφύλαξη κάθε ενέργειας στο πλαίσιο της
σχετικής νοµοθεσίας του αντίστοιχου µέρους και δεν περιορίζει την
πλήρη ελευθερία της αρχής, στην οποία απευθύνεται το σχετικό
αίτηµα, να αποφασίσει τελεσιδίκως στο πλαίσιο των διατάξεων της
ευρωπαϊκής συµφωνίας.
2.
Η αρχή εποπτείας στην οποία απευθύνεται το σχετικό αίτηµα
εξετάζει πλήρως και µε ευνοϊκό πνεύµα τους ισχυρισµούς και τα
πραγµατικά περιστατικά που της παρουσιάζει η αιτούσα αρχή και,
ιδίως, τις προβαλλόµενες επιζήµιες συνέπειες για τα σηµαντικά
συµφέροντα του αιτούντος µέρους.
3.
Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους,
οι αρχές εποπτείας που διενεργούν µεταξύ τους διαβουλεύσεις
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για την εξεύρεση, εντός τριών µηνών, αµοιβαία αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων συµφερόντων τους.

2.
Κάθε αρχή εποπτείας συµφωνεί να σεβαστεί τον εµπιστευτικό
χαρακτήρα των πληροφοριών που της παρέχονται εµπιστευτικά από
την άλλη αρχή.

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 10
Απογραφή
1.
Στο πλαίσιο των σχετικών κοινοτικών προγραµµάτων, η Επιτροπή παρέχει συνδροµή στη Ρουµανία για τη σύνταξη και την
τακτική ενηµέρωση ενός πίνακα των προγραµµάτων ενισχύσεων και
των µεµονωµένων ενισχύσεων, ο οποίος καταρτίζεται υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν και ενδοκοινοτικώς, ώστε να διασφαλιστεί και να επαυξηθεί η διαφάνεια.
2.
Η Επιτροπή παρέχει στη Ρουµανία τακτική ενηµέρωση για το
έντυπο υλικό που παράγει για τον ίδιο σκοπό για τα κράτη µέλη
της Κοινότητας.
Άρθρο 11
Αµοιβαία ενηµέρωση
Αµφότερα τα µέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν διαφάνεια στον
τοµέα των κρατικών ενισχύσεων, φροντίζοντας να προβαίνουν στις
κατάλληλες δηµοσιεύσεις και να ανταλλάσσουν σε τακτική και
αµοιβαία βάση πληροφορίες για την πολιτική κρατικών ενισχύσεων.
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Άρθρο 12
∆ιοικητική συνδροµή (γλώσσες)
Η Επιτροπή και η αρχή εποπτείας της Ρουµανίας φροντίζουν για την πρακτική διευθέτηση της αµοιβαίας
συνδροµής ή κάθε άλλη κατάλληλη λύση, ιδίως στο ζήτηµα των µεταφράσεων.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Μαΐου 2001
για το διορισµό ενός κυρίου µέλους από το Βέλγιο στην Επιτροπή των Περιφερειών
(2001/391/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1998 (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών
µελών της Επιτροπής των Περιφερειών,
εκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Joseph MARAITE, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 30
Ιανουαρίου 2001, έµεινε κενή η αντίστοιχη θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,
έχοντας υπόψη την πρόταση της βελγικής κυβέρνησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Karl-Heinz LAMBERTZ διορίζεται κύριο µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, σε αντικατάσταση του κ.
Joseph MARAITE, για το υπόλοιπο της θητείας τoυ, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2002.
Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. LINDH

(1) ΕΕ L 28 της 4.2.1998, σ. 19.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Μαΐου 2001
για την τέταρτη τροποποίηση της απόφασης 2000/248/ΕΚ σχετικά µε την κατάρτιση του καταλόγου των
εγκεκριµένων κέντρων επιλογής σπέρµατος για τις εισαγωγές σπέρµατος ιπποειδών από τρίτες χώρες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1172]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/392/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί ο κατάλογος υπό το φως
των νέων στοιχείων που ελήφθησαν από την τρίτη χώρα και
να τονιστούν οι τροποποιήσεις στο παράρτηµα για λόγους
σαφήνειας.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992,
που καθορίζει τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το
εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος,
ωαρίων και εµβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους
υγειονοµικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο τµήµα I του παραρτήµατος Α της οδηγίας 90/425/
ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 95/
176/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3
στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με την απόφαση 2000/284/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/
169/ΕΚ (4), καταρτίστηκε ο κατάλογος των εγκεκριµένων
κέντρων συλλογής σπέρµατος για τις εισαγωγές σπέρµατος
ιπποειδών από τρίτες χώρες.

(1)

Οι αρµόδιες αρχές του Καναδά και της Ελβετίας ενηµέρωσαν επισήµως την Επιτροπή σχετικά µε την έγκριση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, αντιστοίχως, δύο και ενός πρόσθετων κέντρων επιλογής σπέρµατος ιπποειδών.

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

268 της 14.9.1992, σ. 54.
117 της 24.5.1995, σ. 23.
94 της 14.4.2000, σ. 35.
60 της 1.3.2001, σ. 62.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της απόφασης 2000/248/ΕΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ARGENTINA

Haras El Atalaya

91 Cuartel 17
Arrecifes
Buenos Aires

SENASA

I-E14
(Integral-Equino 14)

27.3.1998

AU

AUSTRALIA

Belcam Stud Artificial Breeding Centre

Armstrong Road
Biddaddaba, Qld 4275

AQIS

Qld-AB-01

25.3.1998

AU

Alabar Bloodstock Corporation

Koyuga (Near Echuca)
Victoria 3622

AU

Beef Breeding Services,
Qld DPI

Grindle Rd, Wacol
Qld 4076

AU

Kinnordy Stud
Mr H. Schmorl.

MS 465, Cambooya
Qld 4358
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BULGARIA

BR

BRAZIL

BY

BELARUS

BZH

BOSNIA-HERZEGOVINA

CA

CANADA

5

6

7

8

EL

BG
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CFIA

4-EQ-01

23.2.2000

CA

Amstrong Brothers

14709 Hurontario Street
Inglewood, ON, L0N 1K0

CFIA

5-EQ-01

02/1997

CA

Zorgwijk Stables Ltd

508 Mt. Pleasant Road, R.R.2
Brantford, ON, N3T 5L5

CFIA

5-EQ-02

6.4.1999

CA

Tara Hills Stud

13700 Mast Road, R.R.4
Port Perry, ON, L9L 1B5

CFIA

5-EQ-03

26.1.2000

CA

Taylorlane Farm

R.R.#2
Orton, ON, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-04

13.1.2000

CA

Earl Lennox

R.R.2
Orton, ON, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-05

15.3.2000

CA

Rideau Field Farm

756 Heritage Drive, R.R.4
Merrickville, ON

CFIA

5-EQ-06

05/1998

CA

Glengate Farms

PO Box 220, 8343 Walker's Line
Campbellville, ON, L0P 1B0

CFIA

5-EQ-07

31.1.1995

CA

Gencor The Genetic Corporation

R.R.#5
Guelph ON, N1H 612

CFIA

5-EQ-08

01/1997

CA

Jou Veterinary Service

2409 Alps Road, R.R. 1
Ayr Ontario

CFIA

5-EQ-07

30.10.2000

CA

AE Breeding Farm
Dr. Mike Zajac

9619 McGowan Road
Mount Albert
Ontario L0G 1M0

CFIA

5-EQ-10

2.3.2000

22.5.2001

89 Rang St-André
St-Bernard de Lacolle
Co. St-Jean, QUE J0J 1V0
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Ferme Canaco

2

3

CA
SWITZERLAND

CH

CU

CUBA

CY

CYPRUS

CZ

CZECH REPUBLIC

DZ

ALGERIA

EE

ESTONIA

GL

GREENLAND

HR

CROATIA

HU

HUNGARY

IL

ISRAEL

IS

ICELAND

LI

LITHUANIA

LV

LATVIA

MA

MOROCCO

MK

FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

MT

MALTA

7

8

Equine Reproduction Services

Box 877, Turner Valley
Alberta, T0L 2A0

CFIA

7-EQ-01

20.11.2000

Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Istituto
Federale dell'allevamento equino Avenches

CH-1580 Avenches

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-4E

13.2.1997

Besamungsstation Pferde,
Gestüt Hanaya

Expohof
CH-8165 Schleinikon

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-8E

6.5.1999

Gunnarsholt

Saedingastod
Gunnarsholti
851 Hella

Iceland Veterinary Services

H001

20.12.1999

L 138/25
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MAURITIUS

MX

MEXICO

NZ

NEW ZEALAND

PL

POLAND

PY

PARAGUAY

RO

ROMANIA

RU

RUSSIA

SI

SLOVENIA

SK

SLOVAK REPUBLIC

TN

TUNISIA

UA

UKRAINE

US

USA

5

6

7

8

EL

MU

4
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APHIS

00AR001-EQS

19.7.2000

US

Specifically Equine Veterinary Service

910 W. Hwy 246
Buellton, CA

APHIS

97CA001-EQS

20.5.1997

US

Kellog Arabian Horse Center

3801 W. Temple Ave
Pomona, CA

APHIS

97CA002-EQS

22.5.1997

US

Mariana Farm

Valley Center, CA

APHIS

98CA001-EQS

14.11.1997

US

Advanced Equine Reproduction

1145 Arroyo Mesa Road
Solvang, CA

APHIS

98CA002-EQS

12.8.1997

US

Pacific International Genetics

14300 Jackson Road
Sloughhouse, CA

APHIS

98CA003-EQS

23.1.1998

22.5.2001

PO Box 90
Mt Holly, AR 71758
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APHIS

98CA004-EQS

23.2.1998

US

Anaheim Hills Saddle Club

6352 E. Nohl Ranch Road
Anaheim, CA

APHIS

98CA005-EQS

23.3.1998

US

Valley Oak Ranch

10940 26 Mile Road
Oakdale, CA

APHIS

99CA006-EQS

2.4.1999

US

Jeff Oswood Stallion Station

21860 Ave 160
Porterville, CA

APHIS

99CA007-EQS

8.4.1999

US

Magness Racing Ventures

4050 Casey Ave
Santa Ynez, CA 93460

APHIS

00CA008-EQS

10.12.1999

US

Honor Bright Farms

9049 E. Shaw Ave
Clovis, CA 93611

APHIS

00CA009-EQS

16.12.1999

US

Crawford Stallion Services

34520 DePortola
Termecula, CA 92592

APHIS

00CA010-EQS

20.1.2000

US

Exclusively Equine Reproduction

28753 Valley Center Road
Temecula, CA 92082

APHIS

00CA011-EQS

2.3.2000

US

Candlewood Equine

2 Beaver Pond Lane
Bridgewater, CT 06752

APHIS

00CT001-EQS

1.3.2000

US

Peterson & Smith Reproduction Center

15107 S.E. 47th Ave
Summerfield, FL 34491

APHIS

00FL001-EQS

10.1.2000

US

Silver Maple Farm

6621 Daniels Road
Naples, FL 34109

APHIS

00FL002-EQS

26.1.2000

US

Burchett Training Center

826 Knox Chapel Road
Social Circle, GA

APHIS

98GA002-EQS

23.4.1998

US

Double L Quarter Horse

1881 E. Berry Road
Cedar Rapids, IA

APHIS

96IA001-EQS

2.1.1996

US

Jim Dudley Quarter Horses

Rt. 1, Box 137
Latimer, IA

APHIS

98IA002-EQS

26.5.1998

L 138/27

2501 Santa Barbara Ave
Los Olivos, CA

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Alamo Pintado Equine Clinic

EL

US

22.5.2001

1: 7.3.2001

2

3

4

5

6

7

8

APHIS

99IN001-EQS

16.12.1999

US

Ed Mudlick

4333 Straightline Pike
Richmond, IN 47374

APHIS

00IN002-EQS

13.3.2000

US

Gumz Farms Quarter Horses

7491 S 100 W
North Judson, IN 46366

APHIS

00IN003-EQS

3.7.2000

US

Kentuckiana Farm

PO Box 11743
Lexington, KY

APHIS

97KY001-EQS

16.10.1997

US

Castleton Farm

2469 Iron Works Pike
PO Box 11889
Lexington, KY 40511

APHIS

98KY002-EQS

13.8.1998

US

Hamilton Farm

66 Woodland Mead
PO Box 2639
South Hamilton, MA 01982

APHIS

98MA001-EQS

30.3.1998

US

Select Breeders Service, Inc.

1088 Nesbitt Road
Colora Maryland

APHIS

98MD001-EQS

US

Imperial Egyptian Stud

2642 Mt. Carmel Road
Parkton, MD 21120

APHIS

00MD002-EQS

18.7.2000

US

Harris Paints

27720 Possum Hill Road
Federalsburg, MD 21632

APHIS

00MD003-EQS

25.9.2000

US

Midwest Station II

16917 70th Street NE
Elk River, MN 55330

APHIS

00MN001-EQS

16.5.2000

US

Schemel Stables Collection Facility

986 PCR, Co. Road 810
Perryville, MO

APHIS

99MO001-EQS

15.12.1999

US

Equine Reproduction Facility

137 Speaks Road
Advance, NC

APHIS

97NC001-EQS

21.8.1997

US

Walnridge Farm, Inc.

Hornerstown-Arneytown Road
Cream Ridge, NJ

APHIS

96NJ003-EQS

14.8.1996

US

Cedar Lane Farm

40 Lambertville Headquarters Road
Lambertville, NJ

APHIS

96NJ004-EQS

4.9.1996

22.5.2001

123 West 200
South Huntington, IN
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APHIS

97NJ005-EQS

17.3.1997

US

Kentuckiana Farm of NJ

18 Archertown Road
New Egypt, NJ

APHIS

99NJ006-EQS

30.7.1999

US

Southwind Farm

29 Burd Road,
Pennington, NJ 08534

APHIS

00NJ007-EQS

13.7.2000

US

Blue Chip Farm

807 Hogagerburgh Road
Wallkill, NY 12859

APHIS

00NY001-EQS

31.8.2000

US

Sunny Gables Farm

282 Rt. 416
Montgomery, NY 12549

APHIS

00NY002-EQS

24.7.2000

US

Autumn Lane Farm

7901 Panhandle Road
Newark, OH

APHIS

99OH001-EQS

19.5.1999

US

Paws UP Quarter Horses

Route 1 Box 43-1
Purcell, OK 73080

APHIS

00OK002-EQS

11.4.2000

US

Bryant Ranch

11777 NW Oak Ridge Road
Yamhill, OR

APHIS

98OR001-EQS

19.2.1998

US

Honahlee Equine Semen Collection Facility

14005 SW Tooze Road
Sherwood, OR 97140

APHIS

99OR001-EQS

26.10.2000

US

Kosmos Horse Breeders

372 Littlestown Road
Littlestown, PA 17340

APHIS

97PA001-EQS

19.3.1997

US

Hanover Shoe Farm

Route 194 South
PO Box 339
Hanover, PA 17331

APHIS

97PA002-EQS

28.3.1997

US

Nandi Veterinary Associates

3244 West Sieling Road
New Freedom, PA

APHIS

97PA003-EQS

22.9.1997

US

Babcock Ranch Semen Collection Center

Rt. 2, Box 357
Gainsville, TX

APHIS

97TX001-EQS

2.6.1997

US

Select Breeders

Rt. 3, Box 196
Aubrey, TX

APHIS

97TX002-EQS

1.2.1997
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Floyd Moore Ranch

Route 2, Box 293 Huntsville, TX

APHIS

98TX003-EQS

12.5.1998

US

Carol Rose Quarter Horse Ranch

Rt. 2, Box 136-1
Gainesville, TX

APHIS

99TX005-EQS

15.3.1999

US

Riverside Ranch

4150 FM 113 North Weatherford, TX

APHIS

99TX006-EQS

16.4.1999

US

Bluebonnet Farm

746 FM 529
Bellville, TX 77418

APHIS

00TX007-EQS

25.1.2000

US

Alpha Equine Breeding Center

2301 Boyd Road
Granbury, TX 76049

APHIS

00TX008-EQS

28.2.2000

US

Thistlewood Farm

PO Box 52,
Kerrville, TX 78029

APHIS

00TX009-EQS

23.3.2000

US

Joe Landers Breeding Facility

4322 Tintop Road
Weatherford, TX 76087

APHIS

00TX010-EQS

11.4.2000

US

Willow Tree Farm

10334 Strittmatter,
Pilot Point, TX 76258

APHIS

00TX011-EQS

28.4.2000

US

Green Valley Farm

3952 PR 2718,
Aubrey, TX 76227

APHIS

00TX012-EQS

28.4.2000

US

Roanoke AI Labs, Inc.

8535 Martin Creek Road
Roanoke, VA

APHIS

96VA001-EQS

14.11.1996

US

Commonwealth Equine Reproduction Center

16078 Rockets Mill Road
Doswell, VA 23047

APHIS

00VA002-EQS

9.8.2000

US

Tylord Farm

Route 22A
Benson, VT

APHIS

97VT001-EQS

25.3.1997

US

Hass Quarter Horses

W9821 Hwy 29
Shawano, WI

APHIS

97WI001-EQS

29.5.1997

ZA

SOUTH AFRICA

22.5.2001

URUGUAY
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Μαΐου 2001
για τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης που απαιτούνται για την
εισαγωγή αυγών απαλλαγµένων από ειδικά παθογόνα από τρίτες χώρες και για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές των αυγών αυτών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1174]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/393/ΕΚ)
νότητα, υπό τον όρο ότι εφαρµόζονται όλες οι άλλες διατάξεις της απόφασης αυτής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(7)

Τα κράτη µέλη επιθυµούν να εισάγουν ΑΑΕΠ από χώρες οι
οποίες δεν θεωρούνται απαλλαγµένες από την ψευδοπανώλη
των πτηνών και την γρίπη των ορνίθων, αλλά οι οποίες
µπορούν να παράσχουν ικανοποιητικές υγειονοµικές εγγυήσεις για τα εν λόγω ειδικά προϊόντα.

(8)

Τα ΑΑΕΠ µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε εγκαταστάσεις όπου πρέπει να καταστρέφονται ή να υποβάλλονται σε
επεξεργασία µετά τη χρήση τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφευχθεί οποιαδήποτε διάδοση της νόσου.

(9)

Κρίνεται σκόπιµο να καταρτισθεί υγειονοµικό πιστοποιητικό
για την εν λόγω κατηγορία αυγών και αντίστοιχος κατάλογος των τρίτων χωρών στις οποίες επιτρέπεται να χρησιµοποιούν το εν λόγω πιστοποιητικό για την εξαγωγή των
αυγών αυτών στην Κοινότητα.

(10)

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 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου
1990, σχετικά µε τους υγειονοµικούς όρους που διέπουν τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες
νωπών πουλερικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 1999/90/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 23, το άρθρο 24
παράγραφος 2, και τα άρθρα 26 και 27α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Τα απαλλαγµένα από ειδικά παθογόνα αυγά (ΑΑΕΠ) είναι
αυγά επώασης τα οποία χρησιµοποιούνται σε διαγνωστικές
διαδικασίες σε εργαστήρια για την παραγωγή και τη δοκιµή
εµβολίων για ερευνητικούς και φαρµακευτικούς σκοπούς
και πρέπει να φέρουν σήµανση µε σφραγίδα.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 του Συµβουλίου, της
29ης Οκτωβρίου 1975, περί παραγωγής και εµπορίας των
αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος (3) καθορίζει τις απαιτήσεις για την εµπορία αυγών προς
επώαση και ο κανονισµός εφαρµογής του, ο κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 1868/77 της Επιτροπής (4), ορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής, και ιδίως τη σήµανση των αυγών προς
επώαση.

(3)

Τα ΑΑΕΠ δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

(4)

Τα ΑΑΕΠ δεν ορίζονται σαφώς στην κοινοτική νοµοθεσία,
συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ειδικός ορισµός.

(5)

Τα ΑΑΕΠ πρέπει να παράγονται σύµφωνα µε την ισχύουσα
ευρωπαϊκή φαρµακοποιία (5), στην οποία ορίζονται οι
απαιτήσεις.

(6)

Με τα ειδικά αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να αποφευχθεί η
εισαγωγή της γρίπης των ορνίθων, της ψευδοπανώλης των
πτηνών και άλλων σχετικών νόσων των πτηνών στην Κοι-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L 303
ΕΕ L 300
ΕΕ L 282
ΕΕ L 209
Συµβούλιο

της
της
της
της
της

31.10.1990, σ. 6.
23.11.1999, σ. 19.
1.11.1975, σ. 100.
17.8.1977, σ. 1.
Ευρώπης 1997, τρίτη έκδοση.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Για του σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως «αυγά
απαλλαγµένα από ειδικά παθογόνα (ΑΑΕΠ), τα αυγά για επώαση
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/539/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, τα οποία προέρχονται από “σµήνη πουλερικών απαλλαγµένα από ειδικά παθογόνα”, σύµφωνα µε την περιγραφή της ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας» και τα οποία πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για διαγνωστικούς, ερευνητικούς ή
φαρµακευτικούς σκοπούς.

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την εισαγωγή ΑΑΕΠ από τρίτες
χώρες ή τµήµατα τρίτων χωρών που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι, υπό τον όρο ότι πληρούν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου υγειονοµικού πιστοποιητικού που ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ
και ότι συνοδεύονται από το εν λόγω πιστοποιητικό δεόντως
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο.
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2.
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ΑΑΕΠ µόνον εφόσον αυτά φέρουν σφραγίδα στην οποία αναφέρεται το νούµερο
έγκρισης της εγκατάστασης και ο κωδικός ISO της χώρας και
µόνον εφόσον η συσκευασία τους περιλαµβάνει τις ίδιες πληροφορίες που είναι σαφώς ορατές και ευανάγνωστες και αναφέρουν ότι
η παρτίδα περιέχει το εν λόγω ειδικό προϊόν. Επιπλέον, µετά τον
έλεγχο κατά την εισαγωγή, η παρτίδα πρέπει να µεταφερθεί
κατευθείαν στον τελικό της προορισµό. Η σήµανση αυτή πρέπει να
είναι σύµφωνη µε τις γενικές απαιτήσεις για τη σήµανση αυγών που
ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία, και στον κανονισµό εφαρµογής
του, κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1868/77.
Άρθρο 3
Τα αυγά που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, όλα τα υλικά συσκευασίας
και τα απόβλητα ή µέρος των αποβλήτων των αυγών πρέπει να
αποτεφρώνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία µετά τη χρήση

22.5.2001

τους ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διάδοσης της
νόσου.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα απαλλαγµένα από ειδικά
παθογόνα αυγά που έχουν πιστοποιηθεί από τις 30 Απριλίου
2001.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Οι τρίτες χώρες στις οποίες επιτρέπεται να χρησιµοποιούν το πιστοποιητικό που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II της παρούσας
απόφασης για τις εισαγωγές αυγών απαλλαγµένων από ειδικά παθογόνα (ΑΑΕΠ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι χώρες οι οποίες
περιλαµβάνονται στο µέρος I του παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
για αυγά απαλλαγµένα από ειδικά παθογόνα (ΑΑΕΠ) που πρόκειται να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Μετά τον έλεγχο κατά την εισαγωγή, η παρούσα αποστολή πρέπει να µεταφερθεί κατευθείαν στον τελικό της προορισµό
1.

Αποστολέας (όνοµα και πλήρης διεύθυνση)

2.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
αριθ.

3.

Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης διεύθυνση)

4.

Χώρα καταγωγής

5.

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ:

6.

Τόπος φόρτωσης

Μέσο µεταφοράς (1)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

5.1. Υπουργείο:
5.2. Υπηρεσία:

7.

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο)

8.

9.

∆ιεύθυνση της εγκατάστασης προέλευσης όπου έγινε
η εκτροφή

10.1. Κράτος µέλος προορισµού
10.2. Τελικός προορισµός (όνοµα και πλήρης διεύθυνση)

11. Αριθµός(-οί) έγκρισης της εγκατάστασης προέλευσης
όπου έγινε η εκτροφή

12.

Στοιχεία για την αναγνώριση της αποστολής (συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού της σφραγίδας του εµπορευµατοκιβωτίου)

13. Σήµανση των αυγών (συµπεριλαµβανοµένων του
αριθµού της εγκατάστασης και τον κωδικό ISO της
χώρας προέλευσης)

14.

Ποσότητα (ολογράφως και αριθµητικώς)
14.1. Αριθµός των αυγών
14.2. Αριθµός των κιβωτίων
14.3. Καθαρό βάρος

Παρατηρήσεις:

α) Πρέπει να εγκρίνεται χωριστό πιστοποιητικό για κάθε
αποστολή αυγών επώασης που µεταφέρονται στο ίδιο
σιδηροδροµικό βαγόνι, φορτηγό, αεροσκάφος, ή πλοίο
και αποστέλλονται στον ίδιο προορισµό.

β) Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει
την αποστολή µέχρι να φθάσει στο συνοριακό βαθµό
ελέγχου.
γ) Το πιστοποιητικό πρέπει να συµπληρώνεται την ηµέρα της
φόρτωσης, ηµέρα κατά την οποία εκπνέουν όλα τα
σχετικά χρονικά όρια.

(1) Σηµειώνονται το µεταφορικό µέσο και οι πινακίδες κυκλοφορίας ή η επίσηµη ονοµασία, κατά περίπτωση.
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15. Ο υπογεγραµµένος, επίσηµος κτηνίατρος, πιστοποιώ σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ, ότι:
Υγειονοµικές πληροφορίες:
1. Τα ΑΑΕΠ που περιγράφονται στο παρόν πιστοποιητικό προέρχονται από σµήνη πουλερικών που πληρούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
α) είναι απαλλαγµένα από ειδικά παθογόνα όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή φαρµακοποιία (2), και από όλες τις δοκιµές και
τις κλινικές εξετάσεις που απαιτούνται για το ειδικό αυτό καθεστώς προέκυψαν ευνοϊκά αποτελέσµατα, συµπεριλαµβανοµένων αρνητικών αποτελεσµάτων από τις δοκιµές για τη γρίπη των ορνίθων και την ψευδοπανώλη των πτηνών,
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ηµερών πριν από την αποστολή·
β) υποβάλλονταν σε κλινική εξέταση τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα σύµφωνα µε την περιγραφή της ευρωπαϊκής
φαρµακοποιίας (2) και δεν ανιχνεύθηκαν κλινικά συµπτώµατα ή υποψία νόσου·
γ) παρέµειναν πάνω από έξι εβδοµάδες στην (στις) ακόλουθη(-ες) εγκατάσταση(-εις) που είναι επίσηµα εγκεκριµένη(-ες)
σύµφωνα µε απαιτήσεις οι οποίες είναι τουλάχιστον ισοδύναµες µε εκείνες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ της
οδηγίας 90/539/ΕΟΚ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
— της οποίας (των οποίων) η έγκριση δεν έχει αποσυρθεί ή ανακληθεί,
— η οποία (οι οποίες) δεν υπόκειται(-νται) σε υγειονοµικούς περιορισµούς·
δ) κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο στοιχείο γ) δεν ήρθαν σε επαφή µε πτηνά που δεν πληρούν τους
όρους που καθορίζονται στο παρόν πιστοποιητικό ή µε άλλα άγρια πτηνά.
2. Φέρουν σήµανση µε έγχρωµη µελάνη σύµφωνα µε το σηµείο 13 του πιστοποιητικού.
3. Τα αυγά έχουν συλλεχθεί από . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ηµεροµηνίες).
4. Τα αυγά µεταφέρθηκαν σε συσκευασίες µίας χρήσης που χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά:
α) που περιέχουν µόνον αυγά που προέρχονται από την ίδια εγκατάσταση·
β) που φέρουν σήµανση µε τις ακόλουθες ενδείξεις:
—
—
—
—
—

το όνοµα της χώρας καταγωγής,
ΑΑΕΠ αποκλειστικά για διαγωνιστικούς, ερευνητικούς ή φαρµακευτικούς σκοπούς,
τον αριθµό των αυγών,
το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό έγκρισης της εγκατάστασης παραγωγής,
το κράτος µέλος προορισµού·

γ) που έχουν σφραγισθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε
δυνατότητα αντικατάστασης του περιεχοµένου και είναι στεγανές.
5. Τα εµπορευµατοκιβώτια και τα οχήµατα στα οποία βρίσκονται οι συσκευασίες που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο 4
έχουν καθοριστεί και απολυµανθεί πριν από τη φόρτωση, σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµόδιων αρχών.
16. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει επί δέκα ηµέρες.
(τόπος) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J
Σφραγίδα (4)

(ηµεροµηνία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................
(υπογραφή του επίσηµου κτηνιάτρου) (4)

................................................................................
(ονοµατεπώνυµο µε κεφαλαία γράµµατα, ιδιότητα και τίτλος)

(2) 3η έκδοση, Συµβούλιο της Ευρώπης, 1997.
(3) Αριθµός(-οί) έγκρισης της (των) εγκεκριµένης(-ων) εγκατάστασης(-εων)
(4) Το χρώµα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώµα του πιστοποιητικού.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 2001
για τροποποίηση, για τρίτη φορά, της απόφασης 2001/327/ΕΚ για τον περιορισµό στη µετακίνηση ζώων
των ευπαθών ειδών σε σχέση µε τον αφθώδη πυρετό
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1479]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/394/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η κατάσταση ως προς τον αφθώδη πυρετό σε ορισµένα
τµήµατα της Κοινότητας ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το
ζωικό κεφάλαιο σε άλλα τµήµατα της Κοινότητας λόγω της
διάθεσης στην αγορά και του εµπορίου ζώντων δίχηλων
ζώων.

(1)

Όλα τα κράτη µέλη έθεσαν σε εφαρµογή τους περιορισµούς
στη µετακίνηση ζώων των ευπαθών ειδών, που προβλέπονται
στην απόφαση 2001/327/ΕΚ της Επιτροπής (3) περί περιορισµών στην µετακίνηση ζώων των ευπαθών ειδών σε σχέση
µε τον αφθώδη πυρετό και περί καταργήσεως της απόφασης
2001/263/ΕΚ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/378/ΕΚ (4).

(2)

Υπό το φως της εξέλιξης της νόσου και των διαπιστώσεων
των επιδηµιολογικών ερευνών που διενεργήθηκαν στα
πληγέντα κράτη µέλη σε στενή συνεργασία µε τα λοιπά
κράτη µέλη, κρίνεται σκόπιµο να παραταθεί περαιτέρω η
µετακίνηση ζώων µέσω σηµείων στάσης και να διατηρηθούν
για επιπρόσθετο χρονικό διάστηµα ορισµένοι περιορισµοί
στη µετακίνηση ευπαθών ζώων στην Κοινότητα.

(3)

(4)

Ωστόσο είναι δυνατή επίσης η περαιτέρω χαλάρωση ορισµένων περιορισµών που θεσπίστηκαν µε την απόφαση
2001/327/ΕΚ.

(5)

Η κατάσταση θα επανεξεταστεί κατά τη συνεδρίαση της
µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής που είναι προγραµµατισµένη για τις 29 Μαΐου 2001, και τα µέτρα θα προσαρµοστούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(6)

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

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
115 της 25.4.2001, σ. 12.
132 της 15.5.2001, σ. 31.

Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της απόφασης 2001/327/ΕΚ αντικαθίσταται από τα
εξής:
«Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου εξασφαλίζουν:
1. Την απαγόρευση της µεταφοράς ζώων των ευπαθών ειδών
στη νόσο του αφθώδους πυρετού.
Με την επιφύλαξη των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ
και 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, η απαγόρευση αυτή δεν
ισχύει για µετακινήσεις ζώων ή ευπαθών στη νόσο του
αφθώδους πυρετού ειδών από την εκµετάλλευση αποστολής.
— απευθείας ή µέσω ενός και µόνο κέντρου συγκέντρωσης
σε σφαγείο για άµεση σφαγή.
Στην περίπτωση ενδοκοινοτικού εµπορίου, το κέντρο
συγκέντρωσης πρέπει να είναι εγκεκριµένο.
ή
— Στην περίπτωση ζώων των ευπαθών στη νόσο ειδών,
εκτός των βοοειδών και χοιροειδών, απευθείας ή µέσω
ενός και µόνο κέντρου συγκέντρωσης προς άλλες εκµεταλλεύσεις εντός της περιοχής ή σε δέκα κατ’ ανώτατο
όριο εκµεταλλεύσεις προορισµού που ευρίσκονται εκτός
της περιοχής.
Στην περίπτωση µετακίνησης εκτός µεν της περιοχής,
αλλά εντός του κράτους µέλους αποστολής µέσω κέντρου συγκέντρωσης, η µετακίνηση εξαρτάται από την
έγκριση των αρµοδίων αρχών του τόπου αναχώρησης.
Στην περίπτωση ενδοκοινοτικού εµπορίου, το κέντρο
συγκέντρωσης πρέπει να είναι εγκεκριµένο. Η µεταφορά
είτε απευθείας είτε µέσω κέντρου συγκέντρωσης εξαρτάται από την έγκριση των αρµοδίων αρχών του τόπου
αναχώρησης και την κοινοποίηση προς τις κεντρικές
κτηνιατρικές αρχές του κράτους µέλους προορισµού.
ή
— Στην περίπτωση βοοειδών και χοιροειδών, απευθείας ή
µέσω κέντρων συγκέντρωσης προς άλλες εκµεταλλεύσεις.
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Στην περίπτωση ενδοκοινοτικού εµπορίου βοοειδών ή
χοιροειδών που παραδίδονται για αποστολή από µία
περιοχή κράτους µέλους, στην οποία εφαρµόστηκαν
περιορισµοί σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 85/
511/ΕΟΚ κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων µηνών
πριν την πιστοποίηση, η µεταφορά εξαρτάται από την
έγκριση των αρµοδίων αρχών του τόπου αναχώρησης
και την κοινοποίηση προς τις κεντρικές κτηνιατρικές
αρχές του κράτους µέλους προορισµού.
ή
— για εποχιακή µετακίνηση σε καθορισµένους βοσκοτόπους.
Στην περίπτωση ζώων των ευπαθών στη νόσο ειδών,
εκτός των βοοειδών και χοιροειδών, η εν λόγω µετακίνηση εξαρτάται από την έγκριση των αρµοδίων αρχών
του τόπου αναχώρησης.
2. Η µετακίνηση ζώων που επιτρέπεται σύµφωνα µε τις παρεκκλίσεις της παραγράφου 1, λαµβάνει χώρα υπό τον όρο ότι:
α) Στην περίπτωση ζώων και ευπαθών στη νόσο ειδών,
εκτός των βοοειδών και χοιροειδών, που προορίζονται
για διακοινοτικό εµπόριο, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τα ζώα αυτά δεν έρχονται σε επαφή µε ζώα που δεν
ανήκουν στην ίδια εκµετάλλευση αποστολής, εκτός εάν
τα ζώα αυτά:
— είτε αποστέλλονται για σφαγή, ή
— κατάγονται και προέρχονται από εκµεταλλεύσεις που
βρίσκονται σε περιοχή ενός κράτους µέλους, στην
οποία δεν έχουν τεθεί σε εφαρµογή περιορισµοί
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ
κατά την ηµεροµηνία αποστολής και κατά τη διάρκεια 20 τουλάχιστον ηµερών της περιόδου παραµονής που απαιτείται στην παράγραφο 3.
β) Μετά από κάθε µεταφορά ζώντων ζώων των ευπαθών
ειδών στη νόσο του αφθώδους πυρετού, τα χρησιµοποιηθέντα οχήµατα καθαρίζονται και απολυµαίνονται και
προσκοµίζονται αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την εν
λόγω απολύµανση, και
γ) η µεταφορά ζώων των ευπαθών ειδών προς άλλα κράτη
µέλη επιτρέπεται µόνο µετά την παρέλευση 24 ωρών
από προηγούµενη ειδοποίηση που διαβιβάζεται από την
τοπική κτηνιατρική αρχή του τόπου αναχώρησης προς
τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές του κράτους µέλους
προορισµού και, εφόσον απαιτείται από την παράγραφο
1, προς τις κεντρικές κτηνιατρικές αρχές του κράτους
µέλους προορισµού. Στην περίπτωση ζώων των ευπαθών
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ειδών εκτός των βοοειδών, και χοιροειδών, η τοπική
κτηνιατρική αρχή του τόπου αναχώρησης κοινοποιεί τη
µεταφορά στις κεντρικές κτηνιατρικές αρχές του κράτους µέλους διαµετακόµισης.
3. Οπότε απαιτείται από την παρούσα απόφαση, οι αρµόδιες
αρχές του τόπου αναχώρησης εγκρίνουν τη µετακίνηση
ζώων των ευπαθών ειδών µόνον εφόσον πληρούνται ένας
από τους ακόλουθους όρους:
— στην περίπτωση ζώων των ευπαθών ειδών, εκτός των
βοοειδών και χοιροειδών, τα ζώα προορίζονται για το
ενδοκοινοτικό εµπόριο και έχουν παραµείνει στην εκµετάλλευση αποστολής επί 30 τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την έγκριση, ή από την γέννηση στην εκµετάλλευση
προέλευσης, όταν τα ζώα είναι ηλικίας κάτω των 30
ηµερών και κανένα ζώο των ευπαθών ειδών δεν εισήλθε
στην εν λόγω εκµετάλλευση κατά το διάστηµα αυτό,
— στην περίπτωση ζώων των ευπαθών ειδών, εκτός των
βοοειδών και χοιροειδών, τα ζώα προορίζονται για
µετακίνηση εντός του κράτου µέλους αλλά εκτός της
περιφέρειας αποστολής και έχουν παραµείνει στην εκµετάλλευση αποστολής επί τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν
δοθεί η έγκριση, η προς τη γέννησή τους στην εκµετάλλευση προέλευσης, όταν τα ζώα είναι ηλικίας κάτω των
20 ηµερών, και κανένα ζώο των ευπαθών ειδών δεν
εισήλθε στην εν λόγω εκµετάλλευση κατά το διάστηµα
αυτό,
— τα ζώα προορίζονται για µετακίνηση εντός µιας περιφέρειας κράτους µέλους,
— τα ζώα µεταφέρονται απευθείας σε σφαγείο προς άµεση
σφαγή ή µέσω εγκεκριµένου κέντρου συγκέντρωσης.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο
αα) δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ τα κράτη
µέλη εξασφαλίζουν ότι τα ζώα δεν µετακινούνται µέσω
σηµείων στάσης που έχουν καθορισθεί και εγκριθεί
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/97.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

