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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2048/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 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 20 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 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
204
999
052
999
052
999
052
388
454
524
528
600
999
052
064
400
512
999
060
075
388
400
404
800
999
052
720
999

67,8
49,7
58,8
108,1
108,1
79,2
79,2
61,5
65,5
84,8
50,7
53,7
68,8
64,2
90,1
96,5
204,1
74,3
116,3
33,7
62,5
184,6
67,0
71,2
199,8
103,1
101,7
47,6
74,7

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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. 2049/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σηµαία Σουηδίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/2000 του Συµβουλίου, της
15ης ∆εκεµβρίου 2000, περί καθορισµού, για το 2001, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2001 (4),
προβλέπει ποσοστώσεις ρέγγας για το 2001.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα ρέγγας στα ύδατα της Βόρειας Θάλασσας βορείως του γεωγραφικού πλάτους 53°30 Β από

(3)

σκάφη που φέρουν σουηδική σηµαία ή είναι νηολογηµένα
στη Σουηδία έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει
χορηγηθεί για το 2001. Η Σουηδία απαγόρευσε την αλιεία
του αποθέµατος αυτού από τις 21 Σεπτεµβρίου 2001. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα ρέγγας στα ύδατα της Βόρειας Θάλασσας βορείως
του γεωγραφικού πλάτους 53°30 Β από σκάφη που φέρουν σουηδική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Σουηδία θεωρούνται ότι
έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Σουηδία
για το 2001.
Απαγορεύεται η αλιεία ρέγγας στα ύδατα της Βόρειας Θάλασσας
βορείως του γεωγραφικού πλάτους 53°30 Β από σκάφη που
φέρουν σουηδική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Σουηδία, καθώς
και η διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση και η
εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα
προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 21 Σεπτεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

261
358
334
223

της
της
της
της

20.10.1993, σ. 1.
31.12.1998, σ. 5.
30.12.2000, σ. 1.
18.8.2001, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2050/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για τη διακοπή της αλιείας µπακαλιάρου εγκλεφίνου από σκάφη που φέρουν σηµαία Σουηδίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/2000 του Συµβουλίου, της
15ης ∆εκεµβρίου 2000, περί καθορισµού, για το 2001, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται πριορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2001 (4),
προβλέπει ποσοστώσεις µπακαλιάρου εγκλεφίνου για το
2001.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα µπακαλιάρου εγκλεφίνου στα ύδατα
της ζώνης ICES IIa, IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν

(3)

σουηδική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Σουηδία έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το
2001. Η Σουηδία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος
αυτού από τις 29 Σεπτεµβρίου 2001. Κατά συνέπεια, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα µπακαλιάρου εγκλεφίνου στα ύδατα της ζώνης ICES
IIa, IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σουηδική σηµαία ή είναι
νηολογηµένα στη Σουηδία θεωρείται ότι έχουν εξαντλήσει την
ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Σουηδία για το 2001.
Απαγορεύεται η αλιεία µπακαλιάρου εγκλεφίνου στα ύδατα της
ζώνης ICES IIa, IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σουηδική
σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Σουηδία, καθώς επίσης και η
διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του
εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα
σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη της δηµοσίευσής τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 29 Σεπτεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

261
358
334
223

της
της
της
της

20.10.1993, σ. 1.
31.12.1998, σ. 5.
30.12.2000, σ. 1.
18.8.2001, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2051/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος καταγωγής
Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συµβουλίου, της 20ής
Ιουλίου 1998, σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στα
γεωργικά προϊόντα και στα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη
µεταποίησή τους, καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 (1), και ιδίως το άρθρο 30,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1918/98 της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεµβρίου 1998, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του βοείου κρέατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του
Συµβουλίου σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων προέλευσης κρατών Αφρικής,
Καραϊβικής και Ειρηνικού και για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 589/96 (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Είναι χρήσιµο να υπενθυµιστεί ότι ο κανονισµός αυτός δεν
θίγει την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης
∆εκεµβρίου 1972, περί των υγειονοµικών προβληµάτων και
των υγειονοµικών µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών
κρεάτων ή προϊόντων µε βάση το κρέας προέλευσης τρίτων
χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 (4),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ακόλουθα κράτη µέλη εκδίδουν, στις 21 Οκτωβρίου 2001,
πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που υπάγονται στον τοµέα του βοείου κρέατος εκφρασµένα σε κρέας χωρίς
κόκαλα, καταγωγής ορισµένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες ποσότητες και
χώρες καταγωγής:
Ηνωµένο Βασίλειο:
— 400 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

— 487 τόνοι καταγωγής Ναµίµπιας,
— 30 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης.

(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1918/98 προβλέπει
τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για
προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος. Εντούτοις, οι εισαγωγές πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός των ορίων των
ποσοτήτων ου προβλέπονται για καθεµιά από αυτές τις
χώρες εξαγωγής.

Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήβηκαν από την
1η έως τις 10 Σεπτεµβρίου 2001, εκφρασµένες σε κρέας
χωρίς κόκαλα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1918/
98, δεν υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας, τις ποσότητες που διατίθενται για τις
χώρες αυτές. Είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ζητούµενες ποσότητες από τις χώρες
αυτές.

Πρέπει να προβούµε στον καθορισµό των ποσοτήτων για τις
οποίες µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την 1η
Νοεµβρίου 2001, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας
52 100 τόνων.

(1) ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 12.
(2) ΕΕ L 250 της 10.9.1998, σ. 16.

Άρθρο 2
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών µπορούν να υποβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1918/98,
κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ηµερών του Νοεµβρίου 2001,
για τις ακόλουθες ποσότητες βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα:
Μποτσουάνα:

4 976 τόνοι,

Κένυα:

142 τόνοι,

Μαδαγασκάρη

7 579 τόνοι,

Σουαζιλάνδη:

3 333 τόνοι,

Ζιµπάµπουε:

2 680,05 τόνοι,

Ναµίµπια:

3 827 τόνοι.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου 2001.
(3) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.
(4) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2052/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
που καθορίζει σε ποιο βαθµό µπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
εξαγωγής που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο 2001 για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος ειδικής
µεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα του βοείου
κρέατος και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/
80 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 24/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 8 στοιχείο
γ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 στο άρθρο 12 καθορίζει
τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών
εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3434/87 (4).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 καθόρισε τις ποσότητες
κρεάτων που δύνανται να εξαχθούν στο πλαίσιο του εν λόγω

καθεστώτος κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2001. ∆εν κατατέθηκαν πιστοποιητικά εξαγωγής για τα βόεια κρέατα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν κατατέθηκε καµία αίτηση πιστοποιητικών εξαγωγής για τα
βόεια κρέατα, που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2973/79 για το τέταρτο τρίµηνο του 2001.
Άρθρο 2
Αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν για τα κρέατα
που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95, κατά τη διάρκεια των δέκα
πρώτων ηµερών του πρώτου τριµήνου του 2002 για συνολική
ποσότητα 1 250 τόνων.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

143 της 27.6.1995, σ. 35.
3 της 6.1.2001, σ. 9.
336 της 29.12.1979, σ. 44.
327 της 18.11.1987, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2053/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 σχετικά µε την αγορά βοείου κρέατος µε
διαγωνισµό
ορθολογική στήριξη της αγοράς οδηγούν, µε βάση τις τιµές
τις οποίες γνωρίζει η Επιτροπή, στην τροποποίηση σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού του καταλόγου
των κρατών µελών ή περιοχών κρατών µελών όπου ο διαγωνισµός είναι ανοικτός καθώς και των ποοιοτικών οµάδων
που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο αγορών στην
παρέµβαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1512/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος
8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της Επιτροπής, της 9ης
Ιουνίου 1989, σχετικά µε την αγορά βοείου κρέατος µε
διαγωνισµό (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1957/2001 (4), άνοιξε τις αγορές µε
διαγωνισµό σε ορισµένα κράτη µέλη ή περιοχές κράτους
µέλους για ορισµένες ποιοτικές οµάδες.

(1)

Η εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο
47 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1254/1999 καθώς και η αναγκαιότητα να περιοριστεί η
παρέµβαση στις αναγκαίες αγορές για να εξασφαλισθεί

(2)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
201
159
266

της
της
της
της

26.6.1999,
26.7.2001,
10.6.1989,
6.10.2001,

σ.
σ.
σ.
σ.

21.
1.
36.
10.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κράτη µέλη ή περιοχές κρατών µελών και οµάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC)
No 1627/89
États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement
(CEE) no 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 1627/89
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en
kwaliteitsgroepen
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.o 1 do artigo 1.o do
Regulamento (CEE) n.o 1627/89
Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος µέλος ή περιοχές
κράτους µέλους

Κατηγορία Α

Κατηγορία Γ

Member States or regions
of a Member State

Category A

Category C

États membres ou régions
d'États membres

Catégorie A

Catégorie C

Stati membri o regioni
di Stati membri

Categoria A

Categoria C

Lidstaat of gebied
van een lidstaat

Categorie A

Categorie C

Estados-Membros ou regiões
de Estados-Membros

Categoria A

Categoria C

Jäsenvaltiot tai alueet

Luokka A

Luokka C

Medlemsstater eller regioner

Kategori A

Kategori C

U

Belgique/België
Danmark
Deutschland
España
France
Ireland
Italia
Nederland

R

O

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×

×
×

U

R

O

×

×
×
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2054/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για καθορισµό της χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για ορισµένα τυριά που θα εξαχθούν προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το 2002 στο πλαίσιο ορισµένων ποσοστώσεων που προκύπτουν από
τις συµφωνίες ΓΣ∆Ε
το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
174/1999, η χορήγηση των υπολοίπων ποσοτήτων στους
αιτούντες κατ’ αναλογία των ποσοτήτων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις. Η χορήγηση των εν λόγω πρόσθετων
ποσοτήτων πρέπει να εξαρτάται από την κατάθεση αίτησης
και τη σύσταση εγγύησης εκ µέρους του ενδιαφερόµενου
εµπορευοµένου.

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, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και ιδίως
το άρθρο 30,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1647/2001 της Επιτροπής (3),
ανοίγει τη διαδικασία για τη χορήγηση πιστοποιητικών
εξαγωγής για τα τυριά που θα εξαχθούν προς τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής το 2002 στο πλαίσιο ορισµένων
ποσοστώσεων που προκύπτουν από τις συµφωνίες ΓΣ∆Ε.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής, της
26ης Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισµό ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68
του Συµβουλίου, όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής
και των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του
γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1923/
2001 (5), προβλέπει στο άρθρο 20 παράγραφος 3 ότι στην
περίπτωση αιτήσεων για προσωρινά πιστοποιητικά που κατατέθηκαν σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1647/2001
για ποσότητες προϊόντων µεγαλύτερες από εκείνες που είναι
διαθέσιµες σε κάθε οµάδα προϊόντος για τη χορήγηση
πιστοποιητικών πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποσότητα των
ίδιων προϊόντων που έχουν εξαχθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής από τον αιτούντα κατά το παρελθόν και
µπορεί να προτιµηθούν οι αιτούντες των οποίων οι καθορισµένοι εισαγωγείς είναι θυγατρικές εταιρείες. Εφόσον για τις
περισσότερες οµάδες προϊόντων η ποσότητα για την οποία
υποβάλλεται αίτηση είναι µεγαλύτερη από τη διαθέσιµη,
πρέπει να προτιµηθούν οι αιτούντες εκείνοι των οποίων οι
καθορισµένοι εισαγωγείς είναι θυγατρικές εταιρείες µε τον
καθορισµό υψηλότερων συντελεστών χορήγησης για τους εν
λόγω αιτούντες.

(2)

Το καθεστώς δεν προβλέπει τη δυνατότητα για έναν εµπορευόµενο να αρνηθεί την έκδοση του πιστοποιητικού στην
περίπτωση που η ποσότητα που προκύπτει από την εφαρµογή των συντελεστών χορήγησης είναι πολύ µικρή και η
πείρα έδειξε ότι υπάρχει κίνδυνος για τον εµπορευόµενο υπό
τις συνθήκες αυτές να µην µπορέσει να εκπληρώσει την
υποχρέωσή του να εξάγει τα προϊόντα µε αποτέλεσµα την
απώλεια της εγγύησης. Συνεπώς, πρέπει να εξασφαλισθεί η
χορήγηση ελάχιστης ποσότητας.

(3)

Στην περίπτωση οµάδων προϊόντων για τα οποία οι κατατιθέµενες αιτήσεις αφορούν ποσότητες µικρότερες από εκείνες που είναι διαθέσιµες, πρέπει να προβλεφθεί σύµφωνα µε

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
219 της 14.8.2001, σ. 16.
20 της 27.1.1999, σ. 8.
261 της 29.9.2001, σ. 53.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις χορήγησης προσωρινών πιστοποιητικών εξαγωγής
που υποβάλλονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1647/2001
για τις οµάδες προϊόντων και τις ποσοστώσεις που προσδιορίζονται
από τους αριθµούς «16-Τόκιο, 16-, 17-, 20- και 21-Ουρουγουάη,
22-Τόκιο, 22-Ουρουγουάη, 25-Τόκιο και 25-Ουρουγουάη» στη
στήλη 3 του συνηµµένου παραρτήµατος:
— από αιτούντες των οποίων οι καθορισµένοι εισαγωγείς είναι
θυγατρικές εταιρείες, γίνονται δεκτές:
— για την ποσότητα για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανά
κωδικό προϊόντος της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά
την εξαγωγή που δεν υπερβαίνει 10 τόνους και
— για την ποσότητα για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανά
κωδικό προϊόντος της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά
την εξαγωγή που υπερβαίνει 10 τόνους, εντός του ορίου
των συντελεστών χορήγησης οι οποίοι αναφέρονται στη
στήλη 5 του παραρτήµατος,
— από αιτούντες, εκτός εκείνων που προβλέπονται στην πρώτη
περίπτωση, γίνονται δεκτές:
— για την ποσότητα για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανά
κωδικό προϊόντος της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά
την εξαγωγή που δεν υπερβαίνει 10 τόνους και
— για την ποσότητα για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανά
κωδικό προϊόντος της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά
την εξαγωγή που υπερβαίνει 10 τόνους, εντός του ορίου
των συντελεστών χορήγησης οι οποίοι αναφέρονται στη
στήλη 6 του παραρτήµατος.
2.
Οι αιτήσεις για προσωρινά πιστοποιητικά εξαγωγής που
κατατίθενται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1647/2001 για
οµάδες προϊόντων που προσδιορίζονται από τον αριθµό 18 στη
στήλη 3 του παραρτήµατος γίνονται αποδεκτές για τις αιτούµενες
ποσότητες. Μετά από πρόσθετη αίτηση του επιχειρηµατία εντός 15
εργάσιµων ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού και υπό τον όρο σύστασης της προβλεπόµενης εγγύησης,
µπορούν να εκδίδονται προσωρινά πιστοποιητικά εξαγωγής για
πρόσθετες ποσότητες στο πλαίσιο της εφαρµογής του συντελεστή
της στήλης 7 του παραρτήµατος.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εξακρίβωση της οµάδας σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές
σηµειώσεις του κεφαλαίου 4 της εναρµονισµένης
δασµολογικής ονοµατολογίας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής

Εξακρίβωση
οµάδας και
ποσόστωση

Ποσότητα
διαθέσιµη για το
2002
(σε τόνους)

Συντελεστής
χορήγησης που
προβλέπεται στο
άρθρο 1
παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο

Συντελεστής
χορήγησης που
προβλέπεται στο
άρθρο 1
παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο

Συντελεστής που
προβλέπεται στο
άρθρο 1
παράγραφος 2

(4)

(5)

(6)

(7)

908,877

0,3943985

0,1314662

16-Ουρουγουάη

2 346,000

0,3300782

0,1100261

0,1015625

0,0338542

Αριθµός
της
σηµείωσης

Οµάδα

(1)

(2)

(3)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Τόκιο

17

Blue mould

17-Ουρουγουάη

300,000

18

Cheddar

18-Ουρουγουάη

1 000,000

20

Edam/Gouda

20-Ουρουγουάη

1 000,000

0,4452102

0,1484034

21

Italian type

21-Ουρουγουάη

700,000

0,1033943

0,0344648

22

Swiss or Emmenthaler cheese other
than with eye formation

22-Τόκιο

393,006

0,9463968

0,3154656

22-Ουρουγουάη

380,000

0,9409594

0,3136531

25-Τόκιο

4 003,172

0,4237921

0,1412640

25-Ουρουγουάη

1 220,000

0,3356238

0,1118746

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye
formation

1,8518519
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2055/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2603/1999 για τη θέσπιση µεταβατικών κανόνων όσον
αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999
του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Για τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2603/1999 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1929/2000 (3), το άρθρο 4 παράγραφος 2 καθορίζει
την ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή πρέπει να έχει
λάβει τις αιτήσεις πληρωµών προκειµένου να συνεχιστεί η
χρηµατοδότησή τους από το ΕΓΤΠΕ, Τµήµα Προσανατολισµού. Η διάταξη αυτή περιορίζει την προθεσµία που προέβλεπαν προηγουµένως οι αποφάσεις της Επιτροπής για την
παροχή στήριξης από το ΕΓΤΠΕ, Τµήµα Προσανατολισµού,
σε συνδυασµό µε το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συµβουλίου (4) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3193/
94 (5).

(1)

Η µικρότερη αυτή προθεσµία εντός της οποίας η Επιτροπή
πρέπει να έχει λάβει τις αιτήσεις πληρωµών ενδέχεται να
οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της απορρόφησης των πιστώσεων του ΕΓΤΠΕ, Τµήµα Προσανατολισµού. Για το λόγο
αυτό θα ήταν σκόπιµο να παραταθεί η εν λόγω ηµεροµηνία
προκειµένου να επιτραπεί η πλήρης απορρόφηση των διαθέσιµων πιστώσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, Τµήµα Προσανατολισµού.

(2)

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Το άρθρο 4 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2603/1999 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Οι πληρωµές που απορρέουν από υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εξισωτικών αποζηµιώσεων που αφορούν, το
αργότερο, το έτος 1999, τις οποίες έχουν αναλάβει τα κράτη
µέλη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000 και για τις οποίες οι
δαπάνες έχουν πραγµατοποιηθεί από τα κράτη µέλη πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2002, εξακολουθούν να χρηµατοδοτούνται
από το ΕΓΤΠΕ Τµήµα Προσανατολισµού, σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπουν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και εντός των ορίων που διαθέσιµων πιστώσεων.»
2.
Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2603/
1999 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Η κοινοτική στήλη για πολυετείς δαπάνες για ενέργειες
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για τις
οποίες οι δαπάνες έχουν πραγµατοποιηθεί από τα κράτη µέλη
µετά την 1η Ιανουαρίου 2002 χρηµατοδοτείται από το Τµήµα
Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ στις περιοχές που δεν καλύπτονται από
το στόχο αριθ. 1, όπως καθορίζονται από την 1η Ιανουαρίου
2000.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

160
316
231
374
337

της
της
της
της
της

26.6.1999, σ. 80.
10.12.1999, σ. 26.
13.9.2000, σ. 5.
31.12.1988, σ. 1.
24.12.1994, σ. 11.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2056/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για θέσπιση συµπληρωµατικών τεχνικών µέτρων αποκατάστασης των αποθεµάτων γάδου στη Βόρεια
θάλασσα και στα δυτικά της Σκωτίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης της αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου, της 30ής
Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών
µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 973/
2001 (2), και ιδίως το άρθρο 45 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το Νοέµβριο του έτους 2000, το ∆ιεθνές Συµβούλιο για
την Εξερεύνηση της θάλασσας (∆ΣΕΘ — ICES) ανέφερε ότι
το απόθεµα γάδου το οποίο ενδηµεί στη Βόρεια θάλασσα
(υποπεριοχή IV ∆ΣΕΘ και διαίρεση ΙΙa ∆ΣΕΘ και το
απόθεµα γάδου που ενδηµεί στα δυτικά της Σκωτίας (υποπεριοχή VI ∆ΣΕΘ και διαίρεση Vb ∆ΣΕΘ) διατρέχει σοβαρό
κίνδυνο κατάρρευσης.
Κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου στις 14 και 15 ∆εκεµβρίου 2000, η Επιτροπή και το Συµβούλιο σηµείωσαν την
επείγουσα ανάγκη θέσπισης σχεδίου αποκατάστασης για τα
αποθέµατα αυτά γάδου.
Απαιτείται άµεσα η µείωση αλιεύσεων ιχθυδίων µπακαλιάρου µέσω καθορισµού:
— γενικής αύξησης του µεγέθους των µατιών των συρόµενων διχτύων και των σταθερών διχτυών που χρησιµοποιούνται για την αλίευση γάδου. Για το σκοπό αυτό
είναι αναγκαία η παρέκκλιση από τους όρους σχετικά µε
τα µεγέθη µατιών των συρόµενων εργαλείων που καθορίζονται στα παραρτήµατα Ι και VI του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 850/98 και
— πρόσθετων όρων για την εξασφάλιση της µείωσης της
αλίευσης ιχθυδίων γάδου µε συρόµενα δίχτυα µεγέθους
µατιού µικρότερου από 120 mm.

(4)

(5)

Πολλά από τα µέτρα τα προβλεπόµενα για τη Βόρεια
θάλασσα είναι σχετικά και στο πλαίσιο ανασύστασης αποθεµάτων γάδου δυτικά της Σκωτίας και πρέπει επίσης να
ληφθούν στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή ενώ ορισµένα
µέτρα πρέπει να ληφθούν ειδικά για τα δυτικά της Σκωτίας.
Ενόψει αναθεώρησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98,
είναι αναγκαία η θέσπιση µέτρων για τα θέµατα αυτά
αµέσως έτσι ώστε ο κλάδος της αλιείας να έχει στη διάθεση
του επαρκή χρόνο να προσαρµόσει τα αλιευτικά εργαλεία
του.

(1) ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 137 της 19.5.2001, σ. 1.

Άρθρο 1
1.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε αλιευτικά σκάφη που
ασκούν δραστηριότητες σε κοινοτικά νερά των υποπεριοχών IV και
VI ∆ΣΕΘ και στις διαιρέσεις ΙΙa και Vb ΣΕΘ.
2.
∆εν εφαρµόζεται σε αλιευτικά σκάφη που αναπτύσσουν
δραστηριότητα στο µέρος της υποπεριοχής VI ∆ΣΕΘ που περικλείεται από ευθείες γραµµές οι οποίες ενώνουν διαδοχικά τις
ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγµένες:
56° 00 Β 07° 30 ∆
56° 00 Β 04° 00 ∆
55° 00 Β 04° 00 ∆
55° 00 Β 07° 30 ∆
56° 00 Β 07° 30 ∆
3.
Στην ανωτέρω περιοχή εφαρµόζονται οι όροι των άρθρων 2
και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2549/2000 του Συµβουλίου, της
17ης Νοεµβρίου 2000, περί πρόσθετων τεχνικών µέτρων για την
αποκατάσταση του αποθέµατος του γάδου στη θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση Vlla ∆ΣΕΘ) (3).
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
1. «σάκος τράτας» σηµαίνει ένα σάκο τράτας υπό τη στενή έννοια
του όρου, όπως ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3440/84 της Επιτροπής, της 6ης ∆εκεµβρίου 1984,
σχετικά µε τα προσαρτήµατα στα δίχτυα µηχανότρατας (τράτας), δανικής τράτας και άλλα παρόµοια δίχτυα (4)·
2. «τεµάχιο επέκτασης» σηµαίνει ένα τεµάχιο επιµήκυνσης, όπως
ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84.
Άρθρο 3
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού τα εκατοστιαία ποσοστά αλιευµάτων διατηρουµένων επί του πλοίου υπολογίζονται
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98.
(3) ΕΕ L 292 της 21.11.2000, σ. 5.
(4) ΕΕ L 318 της 7.12.1984, σ. 23.
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Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 4 παράγραφος 4 και του
άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98:
1. Τα αλιεύµατα που έχουν αλιευθεί στην υποπεριοχή VI ∆ΕΣΘ
ή/και τη διαίρεση Vb ∆ΕΣΘ µε οποιοδήποτε συρόµενο δίχτυ
βυθού µεγέθους µατιού από 70 έως 79 mm και διατηρούνται
επί του πλοίου αποτελούνται κατά τουλάχιστον 30 % από
καραβίδες και από όχι περισσότερο του 5 % από γάδο.
2. Τα αλιεύµατα που διατηρούνται επί του πλοίου και έχουν
αλιευθεί µε οποιοδήποτε συρόµενο δίχτυ βυθού µεγέθους
µατιού από 80 έως 109 mm στη διαίρεση ΙΙa ∆ΕΣΘ ή στο
µέρος της υποπεριοχής IV βορείως των ευθειών γραµµών που
συνδέουν διαδοχικά τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγµένες:
σηµείο επί της ανατολικής ακτής του Ηνωµένου Βασιλείου σε
55° 00 Β·
55° 00 Β 05° 00 Α,
56° 00 Β 05° 00 Α
σηµείο στη δυτική ακτή της ∆ανίας σε 56° 00 Β
αποτελούνται τουλάχιστον κατά 30 % από καραβίδες.
3. Τα αλιεύµατα που διατηρούνται επί οποιουδήποτε αλιευτικού
σκάφους, τα οποία έχουν αλιευθεί στην υποπεριοχή VI ∆ΕΣΘ
ή/και στη διαίρεση Vb ∆ΕΣΘ µε οποιοδήποτε συρόµενο δίχτυ
βυθού, µεγέθους µατιού από 100 έως 109 mm, αποτελούνται:
— κατά τουλάχιστον 70 % από οποιοδήποτε µείγµα µπακαλιάρου εγκλεφίνου, µπακαλιάρου, νταουκιού του Ατλαντικού,
πεσκαντρίτσας, ζαγκετών, σελαχιών, µαύρου µπακαλιάρου
και αστακών και από όχι περισσότερο του 5 % γάδο, ή
— κατά τουλάχιστον 70 % από οποιοδήποτε µείγµα των στοχευόµενων ειδών τα οποία περιλαµβάνονται στον εκτενέστερο κατάλογο τέτοιου είδους στοχευόµενων ειδών για
µέγεθος µατιού από 80 έως 99 mm, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98, ή/και
ποντικιού, µουρούνας, µαύρου µπακαλιάρου, καρχαρία σίκι,
µαύρου σπαθόψαρου, καθρεπτόψαρου του Ατλαντικού,
σαλούβαρδων και µπρόσµιου, και από όχι περισσότερο του
5 % γάδο.
4. Τα αλιεύµατα που διατηρούνται επί οποιουδήποτε αλιευτικού
σκάφους, τα οποία έχουν αλιευθεί µε οποιοδήποτε συρόµενο
δίχτυ βυθού, µεγέθους µατιού από 110 έως 119 mm, αποτελείται:
— κατά τουλάχιστον 70 % από µαύρο µπακαλιάρο και από όχι
περισσότερο του 3 % γάδο, ή
— για αλιεύµατα που λαµβάνονται στην υποπεριοχή VI ∆ΕΣΘ
ή/και στη διαίρεση Vb ∆ΕΣΘ και διατηρούνται επί του
πλοίου, κατά τουλάχιστον 70 % από οποιοδήποτε µείγµα
των στοχευόµενων ειδών τα οποία περιλαµβάνονται στον
εκτενέστερο κατάλογο τέτοιου είδους στοχευόµενων ειδών
για µέγεθος µατιού από 80 έως 99 mm, όπως ορίζεται στο
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παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98, ή/και
ποντικιού, µουρούνας, µαύρου µπακαλιάρου, καρχαρία σίκι,
µαύρου σπαθόψαρου, καθρεπτόψαρου του Ατλαντικού,
σαλούβαρδων και µπρόσµιου, και από όχι περισσότερο του
5 % γάδο.
Ωστόσο, τη διάρκεια του έτους 2002, τα αλιεύµατα που διατηρούνται επί οποιουδήποτε αλιευτικού σκάφους και έχουν
αλιευθεί µε οποιοδήποτε συρόµενο δίχτυ βυθού µεγέθους
µατιού από 110 έως 119 mm είναι δυνατό να αποτελούνται:
— κατά τουλάχιστον 50 % από οποιοδήποτε µείγµα µπακαλιάρου εγκλεφίνου, νταουκιού του Ατλαντικού, γλώσσας,
λεµονόγλωσσας, σελαχιών και πεσκαντρίτσας και όχι πλέον
του 25 % από γάδο για αλιεύµατα που αλιεύονται στην
υποπεριοχή IV ∆ΕΣΘ ή/και στη διαίρεση ΙΙa ∆ΕΣΘ, ή
— κατά τουλάχιστον 50 % από οποιοδήποτε µείγµα µπακαλιάρου εγκλεφίνου, νταουκιού του Ατλαντικού, ζαγκετών,
πεσκαντρίτσας, σελαχιών, ιππόγλωσσας Γροιλανδίας, µπρόσµιου, ποντικιού και µαύρου µπακαλιάρου και όχι πλέον
του 25 % από γάδο για αλιεύµατα τα οποία αλιεύονται
στην υποπεριοχή VI ∆ΕΣΘ ή/και στη διαίρεση Vb ∆ΕΣΘ.
5. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του πλοίου ή χρησιµοποίηση
οποιουδήποτε συρόµενου διχτύου ή διχτύων βυθού µεγέθους
µατιού από 100 έως 119 mm, εκτός εάν:
— κάθε τέτοιο δίχτυ είναι εφοδιασµένο µε φύλλο τετράγωνου
µατιού ανοίγµατος τουλάχιστον 90 mm και το φύλλο έχει
τοποθετηθεί σύµφωνα µε τους όρους των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98, ή
— τα αλιεύµατα που διατηρούνται επί του πλοίου αποτελούνται κατά τουλάχιστον 70 % από οποιοδήποτε µείγµα των
στοχευόµενων ειδών τα οποία περιλαµβάνονται στον εκτενέστερο κατάλογο τέτοιου είδους στοχευόµενων ειδών για
µέγεθος µατιού από 80 έως 99 mm, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98, ή/και
ποντικιού, µουρούνας, µαύρου µπακαλιάρου, καρχαρία σίκι,
µαύρου σπαθόψαρου, καθρεπτόψαρου του Ατλαντικού,
σαλούβαρδων και µπρόσµιου, και από όχι περισσότερο του
5 % γάδο, ή
— κάθε τέτοιο δίχτυ ασφαλίζεται και στοιβάζεται σύµφωνα µε
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος
1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου,
της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος
ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1).
6. Εκτός αν άλλως ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 5, αλιεύµατα
γάδου τα οποία έχουν διατηρηθεί επί οποιουδήποτε σκάφους
µεταφέρει κάθε είδους συρόµενο δίχτυ βυθού µεγέθους µατιού
από 32 έως 119 mm οφείλουν να µην υπερβαίνουν το 20 %
του βάρους του συνολικού αλιεύµατος θαλάσσιων οργανισµών
που έχουν διατηρηθεί επί του πλοίου.
7. Τα αλιεύµατα που έχουν ληφθεί µε συρόµενα εργαλεία βυθού,
µεγέθους µατιού ίσου ή µεγαλύτερου από 120 mm, και διατηρούνται επί του πλοίου δεν υπόκεινται στους όρους που σχετίζονται µε εκατοστιαία ποσοστά στοχευόµενων και µη στοχευόµενων ειδών.
Άρθρο 5
1.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε συρόµενου
εργαλείου βυθού όπου υφίστανται:
i) οποιοδήποτε µεµονωµένο τετράγωνο πλέγµα οι ράβδοι του
οποίου δεν έχουν κατά προσέγγιση ίσα µήκη·
(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.
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ii) σάκος τράτας µε οποιοδήποτε τεµάχιο επέκτασης, που σε συνδυασµό το ανεπτυγµένο µήκος υπερβαίνει τα 36 µέτρα σε
δίχτυα µεγέθους µατιού ίσου ή µεγαλύτερου από 70 mm·
iii) σάκος τράτας και οποιοδήποτε τεµάχιο επέκτασης κατασκευασµένο από περισσότερα του ενός φύλλα υλικού διχτύου, τέτοιο
ώστε οι γραµµικές διαστάσεις του άνω µισού του εν λόγω
σάκου τράτας και του τεµαχίου επέκτασης να µην είναι ίσες
προς τις γραµµικές διαστάσεις του κάτω µισού ή του κάτω
φύλλου·
iv) σάκος τράτας ή τεµάχιο επέκτασης ή φύλλο τετραγωνικού
µατιού καθένα από τα οποία δεν έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά από ένα µόνο τύπο υλικού διχτύου·
v) σάκος τράτας που έχει προσδεθεί µε οποιοδήποτε µέσον άλλο
από ραφή στο µέρος του διχτύου µπρος από το σάκο τράτας·
vi) σάκος διχτύου ή/και τεµάχιο επέκτασης µεγέθους µατιού ίσου
ή µεγαλύτερου προς 55 mm το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί
από απλού νήµατος υλικό διχτύου του οποίου κανένα νήµα δεν
έχει πάχος µεγαλύτερο από 8 mm ή διπλού νήµατος υλικό
διχτύου του οποίου κανένα νήµα δεν έχει πάχος µεγαλύτερο
από 5 mm.
2.
Με εξαίρεση τις δοκότρατες, απαγορεύεται η χρησιµοποίηση
οποιουδήποτε βυθιζόµενου συρόµενου διχτύου:
i) µεγέθους µατιού από 70 έως 89 mm, µε περισσότερα από
120 µάτια σε οποιαδήποτε περιφέρεια του σάκου τράτας εκτός
από τις συνδέσεις και τις πλευρικές νευρώσεις·
ii) µεγέθους µατιού µεγαλύτερου από 90 mm, µε περισσότερα
από 100 µάτια σε οποιαδήποτε περιφέρεια του σάκου τράτας
εκτός από τις ενώσεις και τις ενισχύσεις·
iii) µεγέθους µατιού από 70 έως 99 mm, εκτός αν το άλλο µισό
του διχτυού αυτού αποτελείται από φύλλο από υλικό διχτυού
που έχει προσδεθεί απευθείας στο άνω γραντί του διχτυού ή σε
όχι περισσότερες από τρεις σειρές υλικού διχτυού οποιουδήποτε µεγέθους µατιού που έχει προσδεθεί απευθείας στο άνω
γραντί, εκτεινόµενο προς το πίσω µέρος του διχτυού επί 15
τουλάχιστον µάτια και που έχει κατασκευαστεί από υλικό διχτυού µε ροµβοειδές µάτι του οποίου κανένα µάτι δεν έχει
µέγεθος µικρότερο από 140 mm·
iv) µεγέθους µατιού από 80 έως 99 mm, εκτός αν περιλαµβάνεται φύλλο τετράγωνου µατιού µε µέγεθος µατιού τουλάχιστον
80 mm στο δίχτυ αυτό σύµφωνα µε τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
850/98.
Οι όροι των παραγράφων iii) και iv) δεν εφαρµόζονται εάν το
αλίευµα που διατηρείται επί του πλοίου και έχει αλιευθεί µε δίχτυ ή
δίχτυα µεγέθους µατιού από 80 έως 99 mm αποτελείται:
— τουλάχιστον κατά 85 % από χτένια, ή
— τουλάχιστον κατά 40 % από γλώσσα και κατά όχι περισσότερο
από 5 % από γάδο.
3.
Απαγορεύεται να διατηρείται επί του πλοίου ή να χρησιµοποιείται οποιαδήποτε δοκότρατα µεγέθους µατιού ίσου ή µεγαλύτερου προς 80 mm, εκτός αν ολόκληρο το άνω µισό του εµπρόσθιου µέρους ενός τέτοιου διχτυού αποτελείται από φύλλο από
υλικό διχτυού του οποίου κανένα µεµονωµένο µάτι δεν έχει
µέγεθος µατιού µικρότερο από 180 mm και προσδένεται:
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— απευθείας στο πάνω γραντί, ή
— σε όχι περισσότερες από τρεις σειρές υλικού διχτυού οποιουδήποτε µεγέθους µατιού προσδεµένου απευθείας στο πάνω γραντί.
Το φύλλο διχτύου εκτείνεται προς το οπίσθιο µέρος του διχτύου
για αριθµό µατιών τουλάχιστο ίσο προς εκείνο που καθορίζεται µε:
i) διαίρεση του µήκους σε µέτρα της δοκού του διχτυού δια 12
και
ii) πολλαπλασιασµό του αποτελέσµατος που προκύπτει στο i) επί
5 400 και
iii) διαίρεση του αποτελέσµατος που προκύπτει στο ii) µε το
µέγεθος διχτύου σε mm για το µικρότερο δίχτυ του φύλλου
και
iv) αφού αγνοηθεί κάθε δεκαδικό ψηφίο στο αποτέλεσµα που
λαµβάνεται στο iii).
Άρθρο 6
1.
Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε δοκότρατας µεγέθους
µατιού από 32 έως 119 mm στις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές:
— διαίρεση ΙΙα ∆ΣΕΘ,
— το µέρος της υποπεριοχής IV ∆ΣΕΘ βορείως των 56° 00 Β,
— διαίρεση Vb ∆ΣΕΘ και
— υποπεριοχή VI ∆ΣΕΘ βορείως των 56° 00 Β.
2.
Ωστόσο, επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε δοκότρατας
µεγέθους µατιού µεταξύ 100 και 119 mm στην περιοχή που
περικλείεται από την ανατολική ακτή του Ηνωµένου Βασιλείου
µεταξύ 55° 00Β και 56° 00Β και από ευθείες γραµµές που
συνδέουν διαδοχικά τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγµένες:
σηµείο στην ανατολική ακτή του Ηνωµένου Βασιλείου σε
55° 00 Β·
55° 00 Β 05° 00 Α,
56° 00 Β 05° 00 Α,
σηµείο στην ανατολική ακτή του Ηνωµένου Βασιλείου σε
56° 00 Β,
µε την προϋπόθεση ότι οι ποσότητες που αλιεύονται στην περιοχή
αυτή µε τέτοιου είδους αλιευτικό εργαλείο και οι οποίες διατηρούνται επί του πλοίου αποτελούνται κατά όχι περισσότερο του 5 %
από γάδο.
3.
Εντός της υποπεριοχής IV ∆ΣΕΘ ή/και της διαίρεσης IIα
∆ΣΕΘ, απαγορεύεται να φέρονται ταυτοχρόνως επί του πλοίου
δοκότρατες περισσότερων από δύο µεγεθών στα φάσµατα µατιού
διχτύου από 32 έως 99 mm, 100 έως 119 mm και ίσου ή
µεγαλύτερου από 120 mm.
Άρθρο 7
Κατά παρέκκλιση των όρων του άρθρου 11 και του παραρτήµατος
VI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 απαγορεύεται η διατήρηση
επί του πλοίου γάδου καθ’ υπέρβαση του 30 % κατά βάρος του
συνολικού βάρους θαλάσσιων οργανισµών που διατηρούνται επί
του πλοίου και έχουν αλιευθεί µε σταθερά εργαλεία, εκτός αν το
µέγεθος µατιού των εργαλείων αυτών είναι ίσο ή µεγαλύτερο προς
140 mm.
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Άρθρο 8
1.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση κάθε βυθιζόµενου συρόµενου διχτυού µεγέθους µατιού από 70 έως 79 mm στην υποπεριοχή IV ∆ΣΕΘ και στη διαίρεση IIα ∆ΣΕΘ. Ωστόσο, επιτρέπεται
κατά το έτος 2002 σε κοινοτικά και νορβηγικά σκάφη να αλιεύουν
σε κοινοτικά ύδατα της υποπεριοχής IV ∆ΣΕΘ χρησιµοποιώντας
συρόµενα δίχτυα βυθού, διαφορετικά από δοκότρατες, µε ενσωµατωµένους σάκους τράτας στους οποίους κανένα µεµονωµένο
µάτι δεν έχει µέγεθος µικρότερο από 70 mm και τα οποία έχουν
κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από υλικό διχτυού µε τετράγωνο
µάτι.
Τα αλιεύµατα που έχουν αλιευθεί µε τέτοιες τράτες και διατηρούνται επί του πλοίου αποτελούνται τουλάχιστον κατά 30 % από
καραβίδες.
2.
∆εν εφαρµόζεται η απαγόρευση αλιείας µε τράτες βυθού µε
πόρτες, τράτες βυθού µε ζευγαρωτά σκάφη καθώς και µε δανέζικη
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τράτα στο βόρειο µέρος της υποπεριοχής IV ∆ΣΕΘ όπως ορίζεται
στο άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98.
Άρθρο 9
Με την επιφύλαξη της διάταξης που θεσπίζεται στο άρθρο 7
παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98, τα νορβηγικά
σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν σε κοινοτικά νερά της υποπεριοχής
IV ∆ΣΕΘ γαρίδες µε χρησιµοποίηση συρόµενων διχτύων βυθού
µεγέθους µατιού από 32 έως 54 mm όπου έχουν εγκατασταθεί
πλέγµατα διαλογής σύµφωνα µε τους όρους της νορβηγικής
νοµοθεσίας.
Άρθρο 10
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2057/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισµένων
µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Σλοβενίας
κώδικα (4), που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 993/2001 (5), κωδικοποίησε τις διατάξεις
διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων που πρόκειται
να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τη χρονολογική σειρά των
ηµεροµηνιών παραλαβής των διασαφήσεων για θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, για τον καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών
που εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (2), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 2,

(4)

το πρωτόκολλο αριθ. 3 της συµφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών
τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός,
και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου (3), και ιδίως τα
άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 3,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 της ευρωπαϊκής συµφωνίας για την
εγκαθίδρυση συνδέσεων µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, που ενεργούν στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου, συµπληρώθηκε από την απόφαση του Συµβουλίου Σύνδεσης αριθ. 5/2001 της 6ης
Σεπτεµβρίου 2001.

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης των οριζόντιων ζητηµάτων σχετικά µε τις συναλλαγές µεταποιηµένων
γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγοναι στο παράρτηµα Ι,

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές δασµολογικές ποσοστώσεις για τα εµπορεύµατα
καταγωγής Σλοβενίας, που εµφαίνονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, ανοίγονται ετησίως από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 31 ∆εκεµβρίου. Για το έτος 2001, ο όγκος των εν λόγω
ποσοστώσεων µειώνεται κατά την ποσότητα που αντιστοιχεί στη
διανυθείσα περίοδο.
Άρθρο 2

(2)

Είνα σκόπιµο να ανοιχθούν οι ετήσιες ποσοστώσεις που
προβλέπονται στο παράρτηµα Ι του πρωτοκόλλου αριθ. 3.
∆εδοµένου ότι αυτές οι ετήσιες ποσοστώσεις θα είναι δυνατόν να ανοιχθούν από 1ης Νοεµβρίου 2001 µόνο, θα
πρέπει να µειωθούν, για το έτος 2001, κατά την ποσότητα
που αντιστοιχεί στη διανυθείσα περίοδο.

Η διαχείριση των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 διενεργείται από την Επιτροπή σύµφωνα µε
τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 308 α) έως 308 γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 3

Εφαρµόζεται από την 1η Νοεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18.
(2) ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 5.
(3) ΕΕ L 51 της 26.2.1999, σ. 3.

(4) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(5) ΕΕ L 141 της 28.5.2001, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις που επιβάλλονται σε εµπορεύµατα καταγωγής Σλοβενίας κατά την
εισαγωγή τους στην Κοινότητα

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

(1)

(2)

Περιγραφή εµπορευµάτων

Όγκος ετήσιας ποσόστωσης
(σε τόνους)

Συντελεστής
δασµού

2001

από το 2002
και µετά

(3)

(4)

(5)

(6)

1 000

6 000

Απαλλαγή

1704 10 99
1704 90 71
1704 90 75

Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγµένες µε ζάχαρη:
– – περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή µεγαλύτερης
του 60 % (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο
ζάχαρο που µετριέται σε ζαχαρόζη):
– – Άλλες
Καραµέλες από βρασµένα ζάχαρα, έστω και παραγεµισµένες
Καραµέλες

117

700

Απαλλαγή

1806 31 00
1806 32

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν
κακάο:
– – Παραγεµισµένα
– – Μη παραγεµισµένα

09.1753

1806 90 70

Παρασκευάσµατα που περιέχουν κακάο για την παραγωγή ποτών

167

1 000

Απαλλαγή

09.1754

1901 20 00

Μείγµατα και ζυµαρικά για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας,
ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας στης κλάσης 1905

167

1 000

Απαλλαγή

09.1755

1902 11 00

Ζυµαρικά εν γένει, όχι ψηµένα ούτε παραγεµισµένα, ούτε αλλιώς
παρασκευασµένα, που περιέχουν αυγά

367

2 200

Απαλλαγή

250

1 500

Απαλλαγή

1905 30 91

Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών· γκόφρες και γκοφρέτες:
– – Άλλα:
– – – Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών:
– – – – Άλλα:
– – – – – Άλλα
Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών· γκόφρες και γκοφρέτες:
– – Άλλα:
– – – Γκόφρες και γκοφρέτες:
– – – – Αλατισµένες, παραγεµισµένες ή όχι

09.1757

1905 40
1905 40 10
1905 40 90

Φρυγανιές, ψωµί ψηµένο και παρόµοια ψηµένα προϊόντα:
– – Φρυγανιές
– – Άλλα

333

2 000

Απαλλαγή

09.1758

2001 90 96

– – Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών,
παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ, άλλα

83

500

Απαλλαγή

09.1759

2103 30 90

Μουστάρδα παρασκευασµένη

50

300

Απαλλαγή

09.1751

09.1752

09.1756

1905 30 59
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2058/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των ενισχύσεων βάσει
της έκτασης
καταστροφή των φυτών καλαµποκιού. Εποµένως, οι καλλιέργειες αυτές δεν κατέστη δυνατόν να διατηρηθούν µέχρι το
στάδιο της άνθησης για λόγους ανεξάρτητους της βουλήσεως των παραγωγών. Για να µην αδικηθούν ασκόπως οι
παραγωγοί αυτοί, ενδείκνυται να επιτραπεί στους εν λόγω
γεωργούς να παρεκκλίνουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών
ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1038/2001 (2), και ιδίως το
άρθρο 9,

(3)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1157/2001 (4), ορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 όσον αφορά την
επιλεξιµότητα των ενισχύσεων βάσει της έκτασης. Το άρθρο
3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) προβλέπει ιδίως, ότι οι ενισχύσεις βάσει της έκτασης χορηγούνται µόνο για εκτάσεις στις
οποίες η καλλιέργεια διατηρείται τουλάχιστον έως την αρχή
της άνθησης υπό φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης.

(1)

Ως επακόλουθο της ανάµειξης σπόρων καλαµποκιού µε
γενετικώς τροποποιηµένους σπόρους καλαµποκιού που δεν
καλύπτονται από άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 90/
220/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για
τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 97/35/ΕΚ της Επιτροπής (6), ορισµένοι
παραγωγοί, στην Αυστρία, υποχρεώθηκαν να προβούν στην

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την περίοδο 2001/2002 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999
οι εκτάσεις που φυτεύτηκαν στην Αυστρία µε σπόρους καλαµποκιού αναµεµειγµένους µε σπόρους γενετικώς τροποποιηµένου
καλαµποκιού που δεν καλύπτονται από άδεια κατά την έννοια της
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ και στις οποίες τα φυτά αποτέλεσαν αντικείµενο καταστροφής πριν από την έναρξη της άνθησης, παραµένουν
επιλέξιµες για ενίσχυση βάση της έκτασης.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσήσευσή 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, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

160
145
280
157
117
169

της
της
της
της
της
της

26.6.1999, σ. 1.
31.5.2001, σ. 16.
30.10.1999, σ. 43.
14.6.2001, σ. 8.
8.5.1990, σ. 15.
27.6.1997, σ. 72.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2059/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του χοιρείου κρέατος
καθαρό βάρος των βρωσίµων προϊόντων, εξαιρέσει του
βάρους των οστών που ενδεχοµένως περιέχονται στα παρασκευάσµατα αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, η
κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2759/75, ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(6)

Πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές λαµβανοµένων υπόψη
των τροποποιήσεων της ονοµατολογίας των επιστροφών που
καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1384/2001 (4).

(7)

Πρέπει να περιοριστεί η χορήγηση επιστροφών στα προϊόντα
που µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Κοινότητας. Πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί, ότι για να απολαύουν
της επιστροφής, πρέπει στα προϊόντα να υπάρχει το υγειονοµικό σήµα όπως προβλέπεται αντίστοιχα στην οδηγία 64/
433/ΕΟΚ του Συµβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/23/ΕΚ (6), στην οδηγία 94/65/ΕΚ
του Συµβουλίου (7) και στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
97/76/ΕΟΚ (9).

(8)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2759/75, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω
κανονισµού δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την
εξαγωγή.

Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του χοιρείου
κρέατος οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής όπως ορίζεται κατωτέρω.

Για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0210 19 81, η επιστροφή
πρέπει να καθοριστεί σε ένα ποσό στο οποίο θα λαµβάνονται υπόψη, αφενός, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καθενός
των προϊόντων που περιλαµβάνονται σ’ αυτή τη διάκριση
και, αφετέρου, η προβλεπόµενη εξέλιξη του κόστους
παραγωγής στη διεθνή αγορά. Πρέπει, εντούτοις, για ορισµένα τυπικά ιταλικά προϊόντα του κωδικού ΣΟ
0210 19 81 να εξασφαλιστεί η διατήρηση της συµµετοχής
της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο.

Λόγω των όρων ανταγωνισµού σε ορισµένες τρίτες χώρες
που είναι εκ παραδόσεως οι πιο σηµαντικοί εισαγωγείς
προϊόντων των κωδικών ΣΟ ex 1601 00 και 1602, πρέπει
να προβλεφθεί για τα προϊόντα αυτά ένα ποσό στο οποίο θα
λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση αυτή. Πρέπει, εντούτοις, να
εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή θα παρέχεται µόνο για το

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1.
(2) ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 5.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των προϊόντων για εξαγωγή προς τα οποία χορηγείται
η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2759/75 και τα ποσά της επιστροφής αυτής καθορίζονται
στο παράρτηµα.
Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τους αντίστοιχους όρους υγειονοµικής σήµανσης, όπως προβλέπεται:
— στο παράρτηµα Ι κεφάλαιο XI της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ,
— στο παράρτηµα Ι κεφάλαιο VI της οδηγίας 64/65/ΕΚ,
— στο παράρτηµα Β κεφάλαιο VI της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ,
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Οκτωβρίου 2001.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

366 της 24.12.1987, σ. 1.
186 της 7.7.2001, σ. 28.
121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.
243 της 11.10.1995, σ. 7.
368 της 31.12.1994, σ. 10.
26 της 31.1.1977, σ. 85.
10 της 16.1.1998, σ. 25.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα του χοιρείου κρέατος
Κωδικός
προϊόντος

Προορισµός

0210 11 31 9110
0210 11 31 9910
0210 12 19 9100
0210 19 81 9100
0210 19 81 9300
1601 00 91 9120
1601 00 99 9110
1602 41 10 9210
1602 42 10 9210
1602 49 19 9120

P05
P05
P05
P05
P05
P05
P05
P05
P05
P05

Μονάδα µέτρησης

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ποσό των
επιστροφών

65,00
65,00
0,00
68,00
55,00
20,00
15,00
45,00
24,00
0,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
28.9.2000, σ. 14).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
P05 Όλοι οι προορισµοί, µε εξαίρεση την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη
Βουλγαρία, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Λιθουανία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2060/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για καθορισµό σε ποιο βαθµό µπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών
εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο 2001 για τις συµπληρωµατικές δασµολογικές ποσοστώσεις
βοείου κρέατος που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 για την Πολωνία, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1998, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για
τις δασµολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3066/95 του Συµβουλίου για τη
∆ηµοκρατία της Πολωνίας, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την
Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2857/
2000 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Στα άρθρα 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1279/98,
έχουν καθοριστεί οι ποσότητες προϊόντων, του τοµέα του
βοείου κρέατος, καταγωγής Πολωνίας, Ουγγαρίας, Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, Σλοβακίας, Βουλγαρίας και Ρουµανίας, που
µπορούν να εισαχθούν µε ειδικές συνθήκες για την περίοδο
από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Όσον
αφορά τις ποσότητες προϊόντων, του τοµέα του βοείου
κρέατος, καταγωγής Ουγγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και
Ρουµανίας, για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά εισαγωγής, µπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι αιτήσεις. Εντούτοις, οι αιτήσεις για προϊόντα του τοµέα του
βοείου κρέατος, καταγωγής Πολωνίας, πρέπει να µειωθούν
αναλογικά σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4 του εν
λόγω κανονισµού.

Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1279/98 θεσπίζει
ότι εάν, κατά την περίοδο ποσοστώσεως, οι ποσότητες εισαγωγής για την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη ειδική
περίοδο του προηγούµενου εδαφίου είναι µικρότερες από
τις διαθέσιµες ποσότητες, οι υπόλοιπες προστίθενται στις
διαθέσιµες ποσότητες για την επόµενη περίοδο. Λαµβανοµένων υπόψη των υπολοίπων ποσοτήτων για την δεύτερη
περίοδο, πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν για τη τρίτη
περίοδο, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002,
οι διαθέσιµες ποσότητες για τις εν λόγω έξι χώρες,

(1) ΕΕ L 176 της 20.6.1998, σ. 12.
(2) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 55.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31
∆εκεµβρίου 2001, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1279/98, ικανοποιούνται µέχρι τις
ακόλουθες ποσότητες:
α) 100 % των ποσοτήτων που ζητούνται για προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202, καταγωγής Ουγγαρίας και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας·
β) 100 % των ποσοτήτων που ζητούνται για προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202, 1602 50 31,
1602 50 39 και 1602 50 80, καταγωγής Ρουµανίας·
γ) 71,3696 % των ποσοτήτων που ζητούνται για προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202 και 1602 50,
καταγωγής Πολωνίας.
2.
Οι διαθέσιµες ποσότητες για την περίοδο που αναφέρονται
στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1279/98, η οποία καλύπτει το διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου
2002, ανέρχονται σε:
α) βόεια κρέατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και
0202:
— 7 896,25 t κρεάτων καταγωγής Ουγγαρίας,
— 2 315 t κρεάτων καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
— 2 625 t κρεάτων καταγωγής Σλοβακίας,
— 187,5 t κρεάτων καταγωγής Βουλγαρίας.
β) 4 400 τόνους βοείου κρέατος που υπάγεται στους κωδικούς
ΣΟ 0201 και 0202 καταγωγής Πολωνίας ή 2 056,074 τόνους
µεταποιηµένων προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1602 50, καταγωγής Πολωνίας·
γ) 1 957,5 τόνους προϊόντων του τοµέα του βοείου κρέατος που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202, 1602 50 31,
1602 50 39 και 1602 50 80, καταγωγής Ρουµανίας.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2061/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε ναα λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, περί λεπτοµερειών
εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι (3).
Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας αγοράς δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ’ αυτόν τον τρόπο, η τιµή
αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισµένης τιµής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 18,441 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2062/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για την τροποποίηση, για τρίτη φορά, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συµβουλίου για την
απαγόρευση της εξαγωγής ορισµένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσµευσης κεφαλαίων και άλλων οικονοµικών πόρων όσον αφορά
την Ταλιµπάν του Αφγανιστάν, και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 337/2000

Έχοντας υπόψη:

RABITA TRUST, αίθουσα 9A, δεύτερος όροφος, Wahdat Road,
Education Town, Λαχόρη, Πακιστάν· Wares Colony, Λαχόρη,
Πακιστάν.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Ιδιώτες (25):

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συµβουλίου (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1996/2001
της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2001 (2), για την απαγόρευση
της εξαγωγής ορισµένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν,
την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της
δέσµευσης κεφαλαίων και άλλων οικονοµικών πόρων όσον αφορά
την Ταλιµπάν του Αφγανιστάν, και την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 337/2000, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο,

AGHA, Haji Abdul Manan (επίσης γνωστός ως SAIYID, Abd
Al-Manam)· Πακιστάν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να τροποποιεί το παράρτηµα Ι βάσει
των αποφάσεων που λαµβάνονται είτε από το Συµβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών είτε από την Επιτροπή
Κυρώσεων Ταλιµπάν.

(2)

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του
Συµβουλίου καθορίζει τον κατάλογο των προσώπων και των
οντοτήτων που καλύπτονται από τη δέσµευση κεφαλαίων
δυνάµει του εν λόγω κανονισµού.

(3)

Στις 17 Οκτωβρίου 2001, η Επιτροπή Κυρώσεων Ταλιµπάν
αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων και
οντοτήτων στα οποία εφαρµόζεται η δέσµευση των κεφαλαίων και, εποµένως, το παράρτηµα Ι πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 467/2001 τροποποιείται ως εξής: Tα
ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες προστίθενται στο παράρτηµα Ι:
Οντότητες(6):

AL-HAMATI SWEETS BAKERIES, Al-Mukallah, επαρχία Hadhramawt, Yεµένη.
AL-NUR HONEY PRESS SHOPS (επίσης γνωστή ως AL-NUR
HONEY CENTER), Σανά, Υεµένη.

AL-HAMATI, Muhammad (επίσης γνωστός ως AL-AHDAL,
Mohammad Hamdi Sadiq) (επίσης γνωστός ως AL-MAKKI, Abu
Asim), Υεµένη.
AL-HAQ, Amin (επίσης γνωστός ως AMIN, Muhammad· επίσης
γνωστός ως AH HAQ, Dr. Amin· UL-HAQ, Dr. Amin)· γεννηθείς
το 1960 στην επαρχία του Νάγκαχαρ στο Αφγανιστάν.
AL-JADAWI, Saqar· γεννηθείς το 1965.
AL-KADR, Ahmad Said (επίσης γνωστός ως AL-KANADI, Abu
Abd A1-Rahman)· γεννηθείς την 1η Μαρτίου 1948 στο Κάιρο,
Αίγυπτο.
AL-QADI, Yasin (επίσης γνωστός ως KADI, Shaykh Yassin
Abdullah)(επίσης γνωστός ως KAHDI, Yasin), Τζέντα, Σαουδική
Αραβία.
AL-SHARIF, Sad· γεννηθείς το1969 στη Σαουδική Αραβία.
BIN MARWAN, Bilal·γεννηθείς το1947.
BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (επίσης γνωστός ως AYADI
SHAFIQ, Ben Muhammad) (επίσης γνωστός ως AYADI CHAFIK,
Ben Muhammad) (επίσης γνωστός ως AIADI, Ben Muhammad)
(επίσης γνωστός ως AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer
Ring 10-1415-80809, Μόναχο, Γερµανία· 129 Park Road, NW8,
Λονδίνο, Αγγλία· 28 Chausse de Lille, Mouscron, Βέλγιο· Darvingasse 1/2/58-60, Βιέννη, Αυστρία· Τυνησία· γεννηθείς την 21η
Ιανουαρίου 1963 στο Safais (Sfax), Τυνησία.
DARKAZANLI, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, Αµβούργο,
22085 Γερµανία· γεννηθείς την 4η Αυγούστου 1958 στην Aλέπο,
Συρία· αριθ. διαβατηρίου: 1310636262 (Γερµανία).
HIJAZI, Riad (επίσης γνωστός ως HIJAZI, Raed M.) (επίσης
γνωστός ως AL-HAWEN, Abu-Ahmad) (επίσης γνωστός ως
ALMAGHRIBI, Rashid (ο Μαροκινός) (επίσης γνωστός ως ALAMRIKI, Abu-Ahmad (ο Αµερικάνος) (επίσης γνωστός ως ALSHAHID, Abu-Ahmad), Ιορδανία· γεννηθείς το 1968 στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ· SSN: 548-91-5411.

AL-SHIFA HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE,
P.O. Box 8089, A1-Hasabah, Σανά, Υεµένη· By the Shrine Next
to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Υεµένη· Al-Arudh Square,
Khur Maksar, Aden, Υεµένη· A1-Nasr Street, Doha, Κατάρ.

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (επίσης γνωστός ως LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad) (επίσης γνωστός ως AHMAD,
Mufti Rasheed) (επίσης γνωστός ως WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad)· Καράτσι, Πακιστάν.

JAISH-I-MOHAMMED (επίσης γνωστή ως ARMY OF MOHAMMED), Πακιστάν.
JAMYAH TAAWUN AL-ISLAMIA (επίσης γνωστή ως SOCIETY
OF ISLAMIC COOPERATION) (επίσης γνωστή ως JAMIYAT AL
TAAWUN AL ISLAMIYYA) (επίσης γνωστή ως JIT), Κάνταχαρ,
Αφγανιστάν.

UTHMAN, Omar Mahmoud (επίσης γνωστός ως AL-FILISTINI,
Abu Qatada) (επίσης γνωστός ως TAKFIRI, Abu Umr) (επίσης
γνωστός ως ABU UMAR, Abu Omar) (επίσης γνωστός ως UTHMAN, Al-Samman) (επίσης γνωστός ως UMAR, Abu Umar)
(επίσης γνωστός ως UTHMAN, Umar) (επίσης γνωστός ως ABU
ISMAIL), Λονδίνο, Αγγλία· γεννηθείς στις 30 ∆εκεµβρίου 1960 ή
στις 13 ∆εκεµβρίου 1960.

(1) ΕΕ L 67 της 9.3.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 271 της 12.10.2001, σ. 21.

YULDASHEV, Tohir (επίσης γνωστός ως YULDASHEV, Takhir),
Ουζµπεκιστάν.
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ZIA, Mohammad (επίσης γνωστός ως ZIA, Ahmad)· c/o Ahmed
Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Πεσαβάρ, Πακιστάν·
c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Πεσαβάρ,
Πακιστάν· c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Πεσαβάρ,
Πακιστάν.
Abdullah Ahmed Abdullah (επίσης γνωστός ως ABU MARIAM·
επίσης γνωστός ως AL- MASRI, Abu Mohamed· επίσης γνωστός
ως SALEH), Αφγανιστάν· γεννηθείς το 1963 στην Αίγυπτο· Αιγύπτιος πολίτης (ιδιώτης).
Muhsin Musa Matwalli Atwah (επίσης γνωστός ως ABDEL RAHMAN· επίσης γνωστός ως ABDUL RAHMAN· επίσης γνωστός ως
AL-MUHAJIR, Abdul Rahman· επίσης γνωστός ως AL-NAMER,
Mohammed K.A.). Αφγανιστάν· γεννηθείς στις 19 Ιουνίου 1964
στην Αίγυπτο· Αιγύπτιος πολίτης (ιδιώτης).
Anas al-Liby (επίσης γνωστός ως AL-LIBI, Anas· επίσης γνωστός
ως AL-RAGHIE, Nazih· επίσης γνωστός ως AL-RAGHIE, Nazih
Abdul Hamed· επίσης γνωστός ως AL- SABAI, Anas), Αφγανιστάν· γεννηθείς στις 30 Μαρτίου 1964 ή στις 14 Mαΐου 1964
στην Τρίπολη, Λιβύη· Λίβυος πολίτης (ιδιώτης).
Ahmed Khalfan Ghailani (επίσης γνωστός ως «AHMED THE
TANZANIAN·» επίσης γνωστός ως «FOOPIE»· επίσης γνωστός ως
«FUPI»· επίσης γνωστός ως AHMAD, Abu Bakr· επίσης γνωστός
ως AHMED, A· επίσης γνωστός ως AHMED, Abubakar· επίσης
γνωστός ως AHMED, Abubakar K.· επίσης γνωστός ως AHMED,
Abubakar Khalfan· επίσης γνωστός ως AHMED, Abubakary K.·
επίσης γνωστός ως AHMED, Ahmed Khalfan· επίσης γνωστός ως
AL TANZANI, Ahmad· επίσης γνωστός ως ALI, Ahmed Khalfan·
επίσης γνωστός ως BAKR, Abu· επίσης γνωστός ως GHAILANI,
Abubakary Khalfan Ahmed· επίσης γνωστός ως GHAILANI,
Ahmed· επίσης γνωστός ως GHILANI, Ahmad Khalafan· επίσης
γνωστός ως HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah·
επίσης γνωστός ως KHABAR, Abu· επίσης γνωστός ως KHALFAN, Ahmed· επίσης γνωστός ως MOHAMMED, Shariff Omar)·
γεννηθείς στις 14 Μαρτίου 1974 ή στις 13 Aπριλίου 1974 ή στις
14 Aπριλίου 1974 ή την 1η Αυγούστου 1970 στη Ζανζιβάρη,
Τανζανία· Τανζανός πολίτης (ιδιώτης).
Ahmed Mohammed Hamed Ali (επίσης γνωστός ως ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed· επίσης γνωστός ως ABU FATIMA·
επίσης γνωστός ως ABU ISLAM· επίσης γνωστός ως ABU KHADIIJAH· επίσης γνωστός ως AHMED HAMED· επίσης γνωστός ως
Ahmed ο Αιγύπτιος· επίσης γνωστός ως AHMED, Ahmed· επίσης
γνωστός ως AL-MASRI, Ahmad· επίσης γνωστός ως AL-SURIR,
Abu Islam· επίσης γνωστός ως ALI, Ahmed Mohammed· επίσης
γνωστός ως ALI, Hamed· επίσης γνωστός ως HEMED, Ahmed·
επίσης γνωστός ως SHIEB, Ahmed· επίσης γνωστός ως SHUAIB),
Αφγανιστάν· γεννηθείς το 1965 στην Αίγυπτο, Αιγύπτιος πολίτης
(ιδιώτης).
Fazul Abdullah Mohammed (επίσης γνωστός ως ABDALLA,
Fazul· επίσης γνωστός ως ADBALLAH, Fazul· επίσης γνωστός ως
AISHA, Abu· επίσης γνωστός ως AL SUDANI, Abu Seif· επίσης
γνωστός ως ALI, Fadel Abdallah Mohammed· επίσης γνωστός ως
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FAZUL, Abdalla· επίσης γνωστός ως FAZUL, Abdallah· επίσης
γνωστός ως FAZUL, Abdallah Mohammed· επίσης γνωστός ως
FAZUL, Haroon· επίσης γνωστός ως FAZUL, Harun· επίσης
γνωστός ως HAROON· επίσης γνωστός ως HAROUN, Fadhil·
επίσης γνωστός ως HARUN· επίσης γνωστός ως LUQMAN, Abu·
επίσης γνωστός ως MOHAMMED, Fazul· επίσης γνωστός ως
MOHAMMED, Fazul Abdilahi· επίσης γνωστός ως MOHAMMED, Fouad· επίσης γνωστός ως MUHAMAD, Fadil Abdallah)·
γεννηθείς στις 25 Αυγούστου 1972 ή στις 25 ∆εκεµβρίου 1974 ή
στις 25 Φεβρουαρίου 1974 στο Moρονί, στις Νήσους Κοµόρες·
Κοµορανός ή Κενυάτης πολίτης (ιδιώτης).
Mustafa Mohamed Fadhil (επίσης γνωστός ως AL MASRI, Abd
A1 Wakil· επίσης γνωστός ως AL-NUBI, Abu· επίσης γνωστός ως
ALI, Hassan· επίσης γνωστός ως ANIS, Abu· επίσης γνωστός ως
ELBISHY, Moustafa Ali· επίσης γνωστός ως FADIL, Mustafa
Muhamad· επίσης γνωστός ως FAZUL, Mustafa· επίσης γνωστός
ως HUSSEIN· επίσης γνωστός ως JIHAD, Abu· επίσης γνωστός ως
KHALID· επίσης γνωστός ως MAN, Nu· επίσης γνωστός ως
MOHAMMED, Mustafa· επίσης γνωστός ως YUSSRR, Abu)· γεννηθείς στις 23 Ιουνίου 1976 στο Κάιρο, Αίγυπτος· Αιγύπτιος ή
Κενυάτης πολίτης· κενυάτικος αριθµός ταυτότητας 12773667·
αριθµός σειράς 201735161 (ιδιώτης).
Sheikh Ahmed Salim Swedan (επίσης γνωστός ως Ahmed the
Tall· επίσης γνωστός ωςALLY, Ahmed· επίσης γνωστός ως BAHAMAD· επίσης γνωστός ως BAHAMAD, Sheik· επίσης γνωστός ως
BAHAMADI, Sheikh· επίσης γνωστός ως SUWEIDAN, Sheikh
Ahmad Salem· επίσης γνωστός ως SWEDAN, Sheikh· επίσης
γνωστός ως SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem)· γεννηθείς στις 9
Απριλίου 1969 ή στις 9 Απριλίου 1960 στη Μοµπάσα, Kένυα,
Κενυάτης πολίτης (ιδιώτης).
Fahid Mohammed Ally Msalam (επίσης γνωστός ως AL-KINI,
Usama· επίσης γνωστός ως ALLY, Fahid Mohammed· επίσης
γνωστός ως MSALAM, Fahad Ally· επίσης γνωστός ως MSALAM,
Fahid Mohammed Ali· επίσης γνωστός ως MSALAM, Mohammed Ally· επίσης γνωστός ως MUSALAAM, Fahid Mohammed
Ali· επίσης γνωστός ως SALEM, Fahid Muhamad Ali)· γεννηθείς
στις 19 Φεβρουαρίου 1976 στη Μοµπάσα, Κένυα, Κενυάτης
πολίτης (ιδιώτης).
Abdul Rahman Yasin (επίσης γνωστός ως TAHA, Abdul Rahman
S.· επίσης γνωστός ως TAHER, Abdul Rahman S.· επίσης γνωστός
ως YASIN, Abdul Rahman Said· επίσης γνωστός ως YASIN,
Aboud)· γεννηθείς στις 10 Απριλίου 1960 στο Bloomington,
Indiana ΗΠΑ· SSN 156-92-9858 (ΗΠΑ)· αριθ. διαβατηρίου
27082171 (ΗΠΑ [εκδοθέν την 21η Ιουνίου 1992 στο Αµάν,
Ιορδανία]) ή αριθ. διαβατηρίου M0887925 (Iράκ)· πολίτης ΗΠΑ
(ιδιώτης).
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, 19 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2001
για έγκριση του σχεδίου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σαλµονέλας στα πουλερικά, το
οποίο υπεβλήθη από τις Κάτω Χώρες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3095]
(Το κείµενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/738/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου
1992, για τα µέτρα προστασίας από ορισµένες ζωονόσους και
ορισµένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα προϊόντα
ζωικής προέλευσης, προκειµένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιµώξεως και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιµα (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/72/ΕΚ (2), και
ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/
117/ΕΟΚ, οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν, µε την επιστολή της
31ης Μαΐου 2000, της 16ης Ιουλίου 2000 και της 22ης
Αυγούστου 2001, ένα σχέδιο για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της σαλµονέλας στα πουλερικά στις Κάτω
Χώρες.
Το προαναφερόµενο σχέδιο ανταποκρίνεται στις κοινοτικές
απαιτήσεις σχετικά µε αυτό το θέµα, ιδίως σε αυτές που
καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/
117/ΕΟΚ και, ως εκ τούτου, πρέπει να εγκριθεί.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

(1) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 38.
(2) ΕΕ L 210 της 10.8.1999, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται το σχέδιο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
σαλµονέλας που υπεβλήθη από τις Κάτω Χώρες.
Άρθρο 2
Οι Κάτω Χώρες θέτουν σε ισχύ, ως την 1η Ιανουαρίου 2002, τις
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για την εφαρµογή του προγράµµατος που αναφέρεται στο
άρθρο 1.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2001
για το συνολικό ποσό της κοινοτικής ενίσχυσης για την εξάλειψη της κλασικής πανώλης των χοίρων στις
Κάτω Χώρες το 1998
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3110]
(Το κείµενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2001/739/ΕΚ)
την ειδική έκθεση για την κλασική πανώλη των χοίρων που
εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο (4) και µε την απόφαση
2000/362/ΕΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/
572/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 5,

(6)

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά µε την αίτηση που
υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες κοινοποιήθηκαν επίσηµα στις
ολλανδικές αρχές στις 11 ∆εκεµβρίου 2000.

(7)

Επί του παρόντος, πρέπει να καθοριστεί το συνολικό ποσό
της κοινοτικής ενίσχυσης για τις δαπάνες που αφορούν τις
εστίες κλασικής πανώλους των χοίρων στις Κάτω Χώρες το
1998.

(8)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (5), τα κτηνιατρικά
και φυτοϋγειονοµικά µέτρα που αναλαµβάνονται σύµφωνα
µε τους κοινοτικούς κανόνες χρηµατοδοτούνται δυνάµει του
τµήµατος εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. Για σκοπούς δηµοσιονοµικού ελέγχου, εφαρµόζονται τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999.

(9)

Η µόνιµη κτηνιατρική επιτροπή δεν εξέδωσε ευνοϊκή γνώµη.
Η Επιτροπή κατά συνέπεια πρότεινε τα µέτρα αυτά στο
Συµβούλιο, στις 19 Ιουνίου 2001, σύµφωνα µε το άρθρο
41 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, ενώ το Συµβούλιο έπρεπε
να ενεργήσει εντός τριών µηνών.

(10)

Ωστόσο, το Συµβούλιο δεν ενήργησε εντός της καθορισµένης προθεσµίας. Τα εν λόγω µέτρα πρέπει να εγκριθούν
τώρα από την Επιτροπή,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Εµφανίστηκε επιδηµία κλασικής πανώλης των χοίρων στις
Κάτω Χώρες το 1997 και το 1998. Η εµφάνιση της νόσου
αυτής αντιπροσωπεύει σοβαρό κίνδυνο για το κοινοτικό
ζωικό κεφάλαιο και για να συµβάλει στην εξάλειψη της
νόσου το συντοµότερο δυνατό, η Κοινότητα έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει στη χρηµατοδότηση των δαπανών
που πραγµατοποιεί το κράτος µέλος.

(2)

Όσον αφορά τις εστίες της κλασικής πανώλης των χοίρων
που εµφανίστηκαν το 1997, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2000/362/ΕΚ (3) σχετικά µε το συνολικό ποσό της
κοινοτικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της εξάλειψης της κλασικής πανώλης των χοίρων στις Κάτω Χώρες
το 1997. Στην απόφαση αυτή είχε προβλεφθεί η καταβολή
συνολικού ποσού 109 937 795 ευρώ.

(3)

(4)

(5)

Στις 10 Σεπτεµβρίου 1999, οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν
αίτηση πληρωµής για το σύνολο των δαπανών που προέκυψαν λόγω της εµφάνισης της νόσου στη χώρα τους το
1998. Μετά από αίτηση της Επιτροπής, οι Κάτω Χώρες
διαβίβασαν συµπληρωµατικές πληροφορίες για το θέµα
αυτό στις 6 ∆εκεµβρίου 1999, στις 7 Φεβρουαρίου 2000
και στις 21 Απριλίου 2000.
Η Επιτροπή έλεγξε την εφαρµογή όλων των κοινοτικών
διατάξεων στον κτηνιατρικό τοµέα και την τήρηση όλων των
όρων της χρηµατοδοτικής συνδροµής της Κοινότητας.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών δεν επέτρεψαν να
θεωρηθούν ως επιλέξιµες όλες οι δαπάνες για τις οποίες
υποβλήθηκε αίτηση. Η διαπίστωση αυτή είναι σύµφωνη µε

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
(2) ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 16.
(3) ΕΕ L 129 της 30.5.2000, σ. 33.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το συνολικό ποσό της κοινοτικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης για
την εξάλειψη της κλασικής πανώλης των χοίρων στις Κάτω Χώρες
το 1998 καθορίζεται σε 6 277 156 ευρώ.
(4) ΕΕ C 85 της 23.3.2000, σ. 1.
(5) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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Άρθρο 2
Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1 θα καταβληθεί µετά την έκδοση της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 2001
για ορισµένα µέτρα προστασίας όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο και για την
κατάργηση της απόφασης 2001/356/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3160]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/740/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Σε συνεργασία µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2001/356/ΕΚ της 4ης Μαΐου
2001, για ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη
πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε την απόφαση 2001/708/ΕΚ (6).

(6)

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ (7) του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2000/20/ΕΚ (8), αφορά τα
προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών.

(7)

Η οδηγία 91/68/ΕΟΚ (9) του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 94/953/ΕΚ (10) της Επιτροπής, αφορά το καθεστώς υγειονοµικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εµπόριο αιγοπροβάτων.

(8)

Η οδηγία 64/433/ΕΟΚ (11) του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 95/23/ΕΚ (12), αφορά
τους υγειονοµικούς όρους παραγωγής και εµπορίας νωπού
κρέατος.

(9)

Η οδηγία 94/65/ΕΚ (13) του Συµβουλίου καθορίζει τους
υγειονοµικούς κανόνες για την παραγωγή και τη διάθεση
στην αγορά κιµάδων και παρασκευασµάτων κρέατος.

(10)

Η οδηγία 91/495/ΕΟΚ (14) του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 94/65/ΕΚ, αφορά τα
υγειονοµικά προβλήµατα και τα προβλήµατα υγειονοµικού
ελέγχου σχετικά µε την παραγωγή και τη διάθεση στην
αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφοµένων θηραµάτων.

(11)

Η οδηγία 80/215/ΕΟΚ (15) του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη Προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, αφορά τα
προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων µε βάση το κρέας.

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 µε την οδηγία
92/118/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου
1989 σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται
στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
92/118/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Στο Ηνωµένο Βασίλειο δηλώθηκαν εστίες αφθώδους πυρετού.

(2)

Η κατάσταση σχετικά µε τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωµένο
Βασίλειο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις αγέλες άλλων
κρατών µελών, ενόψει της διάθεσης στην αγορά και της
εµπορίας ζώντων δίχηλων ζώων και ορισµένων προϊόντων
τους.
Το Ηνωµένο Βασίλειο έλαβε µέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας
85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Νοεµβρίου 1985,
για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση
του αφθώδους πυρετού (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
µε την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας
και της Σουηδίας και, επιπλέον, θέσπισε πρόσθετα µέτρα
στις µολυσµένες περιοχές.

(3)

Η κατάσταση της νόσου στο Ηνωµένο Βασίλειο απαιτεί την
ενίσχυση των ληφθέντων από το Ηνωµένο Βασίλειο µέτρων
ελέγχου όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό, µε την έγκριση
πρόσθετων κοινοτικών µέτρων προστασίας.

(4)

(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.
395 της 30.12.1989, σ. 13.
315 της 26.11.1985, σ. 11.

(5) ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 46.
(6) ΕΕ L 261 της 29.9.2001, σ. 67.
(7) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.
(8) ΕΕ L 163 της 4.7.2000, σ. 35.
(9) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19.
(10) ΕΕ L 371 της 31.12.1994, σ. 14.
(11) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.
(12) ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 7.
(13) ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 10.
(14) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 41.
(15) ΕΕ L 47 της 21.2.1980, σ. 4.
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Σε ορισµένες περιοχές του Ηνωµένου Βασιλείου που βρίσκονται εντός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
δεν εκδηλώθηκαν, στο πλαίσιο της εν λόγω επιδηµίας, κρούσµατα του αφθώδους πυρετού, ή οι περιοχές αυτές παρέµειναν απαλλαγµένες από τη νόσο, για διάστηµα µεγαλύτερο
των 3 µηνών. Κατά συνέπεια, είναι προφανώς σκόπιµο να
θεσπιστούν οι όροι για την αποστολή κρεάτων που προέρχονται από ζώα εκµεταλλεύσεων που βρίσκονται σε απαλλαγµένες από τη νόσο περιοχές, από τα τµήµατα του εδάφους
του Ηνωµένου Βασιλείου που αναφέρονται στο παράρτηµα
Ι.

(20)

Υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι σκόπιµο να επιτραπεί, υπό
ορισµένους όρους, η αποστολή, από περιοχές που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, ορισµένων γαλακτοκοµικών
προϊόντων που έχουν υποστεί µια διαδικασία ωρίµανσης,
συµπεριλαµβανοµένης της οξίνισης. Επιπλέον, απαιτούνται
διευκρινίσεις όσον αφορά τη θερµική επεξεργασία ορισµένων γαλακτοκοµικών προϊόντων.

(21)

Εξάλλου, υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι σκόπιµο να επεκταθεί
η εφαρµογή της σχετικής µε το κατεψυγµένο σπέρµα παρέκκλισης, που θεσπίστηκε µε την απόφαση 2001/708/ΕΚ, έτσι
ώστε να συµπεριληφθεί το κατεψυγµένο σπέρµα χοίρων, που
πληροί τις ίδιες υγειονοµικές απαιτήσεις όσον αφορά τον
αφθώδη πυρετό.

(22)

Η οδηγία 90/429/ΕΟΚ (7) του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση
2000/39/ΕΚ (8) της Επιτροπής, θεσπίζει τις απαιτήσεις
υγειονοµικού ελέγχου, που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές και στις εισαγωγές σπέρµατος οικόσιτων
βοοειδών.

Η απόφαση 2001/356/ΕΚ τροποποιήθηκε επτά φορές και,
ως εκ τούτου, φαίνεται σκόπιµο να κωδικοποιηθούν οι διατάξεις της. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η κατάργηση της
απόφασης 2001/356/ΕΚ αλλά, για πρακτικούς λόγους,
οποιαδήποτε παραποµπή στις αποφάσεις 2001/172/ΕΚ ή
2001/356/ΕΚ πρέπει να ερµηνεύεται ως παραποµπή στην
παρούσα απόφαση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης ενδεδειγµένο να διατηρηθούν χωριστά παραρτήµατα Ι και ΙΙ, ενόψει
πιθανής περιφερειοποίησης.

(23)

Η απόφαση 90/426/ΕΟΚ (9) του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2001/298/ΕΚ (10) της
Επιτροπής, αφορά τους υγειονοµικούς όρους που διέπουν
τη διακίνηση και τις εισαγωγές ιπποειδών από τρίτες χώρες.

Η κατάσταση θα επανεξεταστεί κατά τη συνεδρίαση της
Μόνιµης Κτηνιατρικής Επιτροπής, που είναι προγραµµατισµένη για τις 6-7 Νοεµβρίου 2001 και τα µέτρα θα προσαρµοστούν εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(24)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της Μόνιµης Κτηνιατρικής Επιτροπής,

(12)

Η οδηγία 77/99/ΕΟΚ (1) του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 97/76/ΕΚ (2) του Συµβουλίου, αφορά τα υγειονοµικά προβλήµατα στην παραγωγή
και την εµπορία προϊόντων µε βάση το κρέας και ορισµένων
άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης.

(13)

Η οδηγία 92/118/ΕΟΚ (3) του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2001/7/ΕΚ (4) καθορίζει
τους όρους υγειονοµικού ελέγχου καθώς και τους υγειονοµικούς όρους που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές
στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά
τους προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήµατος
Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ.

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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Η οδηγία 88/407/ΕΟΚ (5) του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη Προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, καθορίζει τις
απαιτήσεις υγειονοµικού ελέγχου, που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγµένου σπέρµατος οικόσιτων βοοειδών.
Η οδηγία 89/556/ΕΟΚ (6) του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη Προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, αφορά τους
υγειονοµικούς όρους που διέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο
και τις εισαγωγές εµβρύων οικόσιτων βοοειδών από τρίτες
χώρες.

Η απόφαση 2001/304/ΕΚ (11) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2001/345/ΕΚ (12) αφορά τη
σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών προϊόντων σε σχέση
µε την απόφαση 2001/172/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα µέτρα
προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Τα νωπά κρέατα που φέρουν το υγειονοµικό σήµα που
προβλέπεται στην απόφαση 2001/304/ΕΚ, διατίθενται στην
αγορά µόνο στην Μεγάλη Βρετανία.

(1) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85.
(2) ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 25.
(3) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49.
(4) ΕΕ L 2 της 5.1.2001, σ. 27.
(5) ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10.
(6) ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1.
(7) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62.
(8) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 21.
(9) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42.
(10) ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 63.
(11) ΕΕ L 104 της 13.4.2001, σ. 6.
(12) ΕΕ L 122 της 3.5.2001, σ. 31.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Με την επιφύλαξη των µέτρων που λαµβάνει το Ηνωµένο Βασίλειο
στο πλαίσιο της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου, το
Ηνωµένο Βασίλειο πρέπει να διασφαλίσει τα εξής:
1. ότι δεν µετακινούνται ζώντα βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι και
άλλα δίχηλα ζώα µεταξύ των τµηµάτων εκείνων της επικράτειάς
τους, τα οποία αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ·
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2. ότι δεν αποστέλλονται από ούτε µετακινούνται µέσω των
τµηµάτων εκείνων της επικράτειάς τους, τα οποία αναφέρονται
στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, ζώντα βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι
και άλλα δίχηλα ζώα·
Με την επιφύλαξη των περιορισµών µετακίνησης ευπαθών στη
νόσο ζώων εντός και µέσω της Μεγάλης Βρετανίας, που επιβάλλονται από τις αρµόδιες αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου και
κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου, οι
αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέψουν την απευθείας και άνευ
διακοπής διαµετακόµιση δίχηλων ζώων µέσω των περιοχών που
αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, µέσω κυρίων οδών και
σιδηροδροµικών γραµµών.
3. Τα υγειονοµικά πιστοποιητικά που προβλέπονται στην οδηγία
64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τα οποία συνοδεύουν τα ζώντα
βοοειδή και χοιροειδή, και στην οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τα οποία συνοδεύουν ζώντα αιγοπρόβατα, τα οποία
αποστέλλονται από τµήµατα του εδάφους του Ηνωµένου Βασιλείου, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ,
σε άλλα κράτη µέλη, θα πρέπει να φέρουν την εξής ένδειξη:
«Ζώα που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2001/
172/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε
ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο
Ηνωµένο Βασίλειο»
4. Στα υγειονοµικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν δίχηλα ζώα,
εκτός εκείνων που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3, που αποστέλλονται από τµήµατα
της επικράτειας του Ηνωµένου Βασιλείου που δεν αναφέρονται
στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, προς άλλα κράτη µέλη, αναγράφεται
η ακόλουθη ένδειξη:
«Ζώντα δίχηλα ζώα που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2001/172/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου
2001 σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον
αφθώδη πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο»
5. Η µετακίνηση προς άλλα κράτη µέλη, ζώων που συνοδεύονται
από το υγειονοµικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, επιτρέπεται µόνο µετά την παρέλευση τριών
ηµερών από προηγούµενη ειδοποίηση που διαβιβάζεται από την
τοπική κτηνιατρική αρχή προς την κεντρική και την τοπική
κτηνιατρική αρχή του κράτους µέλους προορισµού.

Άρθρο 2
1.
∆εν επιτρέπεται στο Ηνωµένο Βασίλειο να αποστέλλει νωπά
κρέατα βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων
από τα τµήµατα εκείνα της επικράτειάς του τα οποία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι, ή κρέατα που έχουν ληφθεί από ζώα που
κατάγονται από τα εν λόγω τµήµατα του Ηνωµένου Βασιλείου.
Στο νωπό κρέας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, περιλαµβάνεται
ο κιµάς και τα παρασκευάσµατα κρέατος, όπως ορίζονται στην
οδηγία 94/65/ΕΚ του Συµβουλίου.
2.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν
ισχύουν για:
α) νωπά κρέατα που παρήχθησαν πριν από 1η Φεβρουαρίου 2001,
υπό τον όρο ότι τα κρέατα αυτά έχουν σαφώς ταυτοποιηθεί και,
µετά την ηµεροµηνία αυτή, έχουν µεταφερθεί και αποθηκευθεί
χωριστά από κρέατα που δεν είναι επιλέξιµα για αποστολή εκτός
των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι·
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β) νωπά κρέατα που παρήχθησαν από ζώα τα οποία έχουν εκτραφεί
εκτός των περιοχών που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ,
και έχουν µεταφερθεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 1, απευθείας και υπό επίσηµο έλεγχο, σε σφραγισµένα
µεταφορικά µέσα, σε σφαγείο ευρισκόµενο εντός της περιοχής
που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, εκτός της ζώνης προστασίας,
προς άµεση σφαγή. Τα εν λόγω κρέατα πρέπει να διατίθενται
µόνον στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και να πληρούν τους
ακόλουθους όρους:
— όλα τα εν λόγω νωπά κρέατα πρέπει να φέρουν υγειονοµική
σήµανση, σύµφωνα µε την απόφαση 2001/304/ΕΚ της Επιτροπής,
— η εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο,
— τα νωπά κρέατα πρέπει να ταυτοποιούνται σαφώς και να
µεταφέρονται και να αποθηκεύονται χωριστά από κρέατα
που είναι επιλέξιµα για αποστολή εκτός του Ηνωµένου
Βασιλείου,
— ο έλεγχος της τήρησης των προαναφερθέντων όρων πρέπει
να διεξάγεται από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή υπό την
εποπτεία των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες διαβιβάζουν στα λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή, κατάλογο των εγκαταστάσεων εκείνων τις οποίες ενέκριναν
κατ’εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

γ) νωπά κρέατα που παρήχθησαν από εργαστήρια τεµαχισµού που
βρίσκονται στην περιοχή που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι,
υπό τους ακόλουθους όρους:
— µόνον τα νωπά κρέατα που περιγράφονται στο εδάφιο (α), ή
νωπά κρέατα από ζώα που έχουν εκτραφεί και σφαγεί εκτός
της περιοχής που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, ή νωπά
κρέατα που ελήφθησαν από ζώα που έχουν εκτραφεί και
σφαγεί εντός των περιοχών που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ, θα υφίστανται επεξεργασία στην εν λόγω
εγκατάσταση, οποιαδήποτε ηµέρα. Μετά την επεξεργασία
των κρεάτων που δεν πληρούν την απαίτηση αυτή, θα πραγµατοποιείται καθαρισµός και απολύµανση.
— όλα τα εν λόγω νωπά κρέατα πρέπει να φέρουν το σήµα
καταλληλότητας σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ή στην
περίπτωση κρεάτων άλλων δίχηλων ζώων, το σήµα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 91/495/ΕΚ,
— η εγκατάσταση θα λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό
έλεγχο,
— τα νωπά κρέατα πρέπει να ταυτοποιούνται σαφώς και να
µεταφέρονται και να αποθηκεύονται χωριστά από κρέατα τα
οποία δεν είναι επιλέξιµα για αποστολή εκτός των περιοχών
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
— ο έλεγχος της τήρησης των προαναφερθέντων όρων πρέπει
να διεξάγεται από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή υπό την
εποπτεία των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες διαβιβάζουν στα λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων εκείνων τις οποίες ενέκριναν
κατ’εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
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δ) νωπά κρέατα που ελήφθησαν από χοιροειδή που έχουν εκτραφεί
εντός των περιοχών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, υπό
τους ακόλουθους όρους:
— η αποστολή των κρεάτων αυτών επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου,
— δεν έχουν εµφανιστεί κρούσµατα αφθώδους πυρετού στην
οµάδα χωρών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, κατά
τις τελευταίες 90 ηµέρες,
— κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ηµερών πριν από τη
µεταφορά στο σφαγείο, τα ζώα έχουν παραµείνει υπό την
επιτήρηση των αρµόδιων κτηνιατρικών αρχών, σε µια εκµετάλλευση ευρισκόµενη εντός των περιοχών που αναφέρονται
στο παράρτηµα ΙΙΙ, ενώ σε ακτίνα τουλάχιστον 10 km γύρω
από την εκµετάλλευση δεν έχουν εµφανιστεί κρούσµατα
αφθώδους πυρετού, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των
τελευταίων 30 ηµερών,
— κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων ηµερών πριν από τη
φόρτωση, δεν έχουν εισέλθει στην εκµετάλλευση που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο, ζώα ευπαθών ειδών στον αφθώδη
πυρετό, µε εξαίρεση την περίπτωση χοίρων που προέρχονται
από µια εκµετάλλευση που πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο, περίπτωση στην οποία η
ενλόγω περίοδος µπορεί να µειωθεί στις 7 ηµέρες,
— τα ζώα έχουν µεταφερθεί, υπό επίσηµο έλεγχο, από την
εκµετάλλευση που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο, απευθείας
στο ορισθέν σφαγείο που ευρίσκεται στις περιοχές που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, µε σφραγισµένα µέσα µεταφοράς που έχουν καθαριστεί και απολυµανθεί πριν από τη
φόρτωση,
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— ο έλεγχος της τήρησης των προαναφερθέντων όρων πρέπει
να διεξάγεται από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή υπό την
εποπτεία των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες διαβιβάζουν στα λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή, κατάλογο των εγκαταστάσεων εκείνων τις οποίες ενέκριναν
κατ’εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
— σε περίπτωση που τα κρέατα αυτά υπόκεινται σε περαιτέρω
επεξεργασία σε µια εγκατάσταση κοπής, ισχύουν οι διατάξεις του σηµείου γ), δεύτερο έως πέµπτο εδάφιο.
3.
Το κρέας που αποστέλλεται από το Ηνωµένο Βασίλειο σε
άλλα κράτη µέλη, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό επίσηµου κτηνιάτρου. Το πιστοποιητικό φέρει την ακόλουθη ένδειξη:
«Κρέας που πληροί τις διατάξεις της απόφασης 2001/172/ΕΚ
της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2001, σχετικά µε ορισµένα
µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο»
Άρθρο 3
1.
Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν επιτρέπεται να αποστέλλει προϊόντα µε βάση το κρέας βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων
δίχηλων ζώων, τα οποία προέρχονται από τα τµήµατα εκείνα του
Ηνωµένου Βασιλείου που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι ή που
έχουν παρασκευασθεί µε τη χρήση κρέατος από ζώα που προέρχονται από τα εν λόγω τµήµατα της επικράτειας του Ηνωµένου
Βασιλείου.

— τα ζώα έχουν σφαγεί εντός διαστήµατος µικρότερου των 24
ωρών από την άφιξη στο σφαγείο, χωριστά από ζώα των
οποίων το κρέας δεν είναι επιλέξιµο για αποστολή από τις
περιοχές που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,

2.
Οι απαγορεύσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1, δεν
ισχύουν για τα προϊόντα µε βάση το κρέας, τα οποία έχουν υποστεί
µία από τις επεξεργασίες που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ή για τα προϊόντα µε βάση το κρέας που καθορίζονται στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, τα οποία έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια της
παρασκευής τους οµοιόµορφη έκθεση σε ολόκληρη την ύλη τους
σε τιµή pH µικρότερη από 6.

— κατά την επιθεώρηση που διεξάγεται στο σφαγείο από τον
επίσηµο κτηνίατρο, δεν διαπιστώθηκαν κλινικά συµπτώµατα
ή µεταθανάτιες ενδείξεις αφθώδους πυρετού,

3.
Οι απαγορεύσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 δεν
ισχύουν για:

— το κρέας που προέρχεται από τα εν λόγω ζώα διατηρήθηκε
στην εγκατάσταση για διάστηµα τουλάχιστον 24 ωρών µετά
τη σφαγή,
— όλα τα εν λόγω νωπά κρέατα πρέπει να φέρουν το σήµα
καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο XI του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
— η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο,

α) τα προϊόντα µε βάση το κρέας που παρασκευάσθηκαν από
κρέας που προέρχεται από δίχηλα ζώα που εσφάγησαν προ της
1ης Φεβρουαρίου 2001, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα µε βάση
το κρέας έχουν ταυτοποιηθεί σαφώς και µετά την ηµεροµηνία
αυτή έχουν µεταφερθεί και αποθηκευθεί χωριστά από προϊόντα
µε βάση το κρέας, τα οποία δεν είναι επιλέξιµα για αποστολή
εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι·
β) προϊόντα µε βάση το κρέας που παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις υπό τους ακόλουθους όρους:

— στην περίπτωση που έχει διαγνωστεί στην εγκατάσταση η
νόσος του αφθώδους πυρετού, κάθε περαιτέρω παρασκευή
κρέατος που προορίζεται να αποσταλεί εκτός των περιοχών
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, θα επιτρέπεται µόνο
µετά από τη σφαγή όλων των ζώων της εγκατάστασης, την
αποµάκρυνση όλων των κρεάτων και των νεκρών ζώων,
τουλάχιστον 24 ώρες µετά την ολοκλήρωση του ολικού
καθαρισµού και απολύµανσης των εν λόγω εγκαταστάσεων
υπό τον έλεγχο επίσηµου κτηνιάτρου,

— όλα τα νωπά κρέατα που χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 2, στοιχεία α), γ) ή δ),

— τα νωπά κρέατα πρέπει να ταυτοποιούνται σαφώς και να
µεταφέρονται και να αποθηκεύονται χωριστά από κρέατα τα
οποία δεν είναι επιλέξιµα για αποστολή εκτός των περιοχών
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,

— όλα τα προϊόντα µε βάση το κρέας πρέπει να φέρουν το
σήµα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο VI
του παραρτήµατος Β της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ,

— όλα τα προϊόντα µε βάση το κρέας που χρησιµοποιούνται
για την παρασκευή του τελικού προϊόντος, πρέπει να
πληρούν τους όρους της παραγράφου α) ή να έχουν παρασκευασθεί από νωπά κρέατα προερχόµενα από ζώα τα οποία
έχουν εκτραφεί και σφαγεί εκτός της περιοχής που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι,

— η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο,
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— τα προϊόντα µε βάση το κρέας πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί
σαφώς και να έχουν µεταφερθεί και αποθηκευθεί χωριστά
από κρέατα και προϊόντα µε βάση το κρέας, τα οποία δεν
είναι επιλέξιµα για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
— ο έλεγχος της τήρησης των προαναφερθέντων όρων πρέπει
να διεξάγεται από την αρµόδια αρχή, υπό την ευθύνη των
κεντρικών κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες διαβιβάζουν στα
λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων τις οποίες ενέκριναν κατ’εφαρµογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης.

20.10.2001

α) αρχική παστερίωση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο κεφάλαιο Ι παράγραφος 3, στοιχείο (β) του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ και, κατόπιν, δεύτερη
θερµική επεξεργασία µε παστερίωση σε υψηλή θερµοκρασία,
επεξεργασία UHT, αποστείρωση ούτως ώστε να λαµβάνεται
αρνητικό αποτέλεσµα στη δοκιµασία υπεροξειδάσης, ή µε ξηραντική διαδικασία που περιλαµβάνει θερµική επεξεργασία ισοδύναµου αποτελέσµατος µε µία εκ των ανωτέρω· ή
β) αρχική παστερίωση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο κεφάλαιο Ι παράγραφος 3, στοιχείο (β) του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, σε συνδυασµό µε
επεξεργασία µε την οποία το pH µειώνεται κάτω του 6 και
διατηρείται στο επίπεδο αυτό επί µία τουλάχιστον ώρα.

γ) τα προϊόντα µε βάση το κρέας που έχουν παρασκευασθεί σε
τµήµατα της επικράτειας, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι, µε τη χρησιµοποίηση κρέατος που παρήχθη πριν
από την 1η Φεβρουαρίου 2001 από τµήµατα της επικράτειας
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι, υπό τον όρο ότι το
κρέας και τα προϊόντα µε βάση το κρέας ταυτοποιούνται σαφώς
και µεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά από το κρέας και
τα προϊόντα µε βάση το κρέας, τα οποία δεν είναι επιλέξιµα για
αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο Παράρτηµα
Ι.

3.
Οι απαγορεύσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 δεν
ισχύουν για το γάλα που παρασκευάζεται σε εγκαταστάσεις που
βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, υπό
τους ακόλουθους όρους:

4.
Τα προϊόντα µε βάση το κρέας που αποστέλλονται από το
Ηνωµένο Βασίλειο σε άλλα κράτη µέλη, πρέπει να συνοδεύονται
από επίσηµο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό φέρει τις ακόλουθες
ενδείξεις:

β) η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο,

«Προϊόντα µε βάση το κρέας που πληρούν τις διατάξεις της
απόφασης 2001/172/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου
2001, σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη
πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο»
5.
Kατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, στην
περίπτωση προϊόντων µε βάση το κρέας, τα οποία πληρούν τις
απαιτήσεις της παραγράφου 2 και έχουν υποστεί µεταποίηση σε
εγκατάσταση που εφαρµόζει σύστηµα HACCP (1) και ελέγξιµη
στερεότυπη λειτουργική διαδικασία, η οποία διασφαλίζει την
τήρηση και καταγραφή των προτύπων επεξεργασίας, αρκεί να
δηλώνεται η συµµόρφωση προς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις της
επεξεργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2, στο εµπορικό
παραστατικό που συνοδεύει την αποστολή, το οποίο είναι επικυρωµένο σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 1.
6.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, στην
περίπτωση προϊόντων µε βάση το κρέας, τα οποία έχουν υποβληθεί
σε θερµική επεξεργασία σε ερµητικώς σφραγισµένους περιέκτες,
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους, αρκεί να
συνοδεύονται τα εν λόγω προϊόντα από εµπορικό παραστατικό που
δηλώνει τη θερµική επεξεργασία που πραγµατοποιήθηκε.

Άρθρο 4
1.
Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν επιτρέπεται να αποστέλλει γάλα,
είτε προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση είτε όχι, από τα
τµήµατα της επικράτειάς του που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
2.
Οι απαγορεύσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 δεν
ισχύουν για το γάλα, είτε προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση
είτε όχι, το οποίο έχει υποβληθεί τουλάχιστον σε:
(1) HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Ανάλυση
Κινδύνου και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου).

α) ολόκληρη η ποσότητα γάλακτος που χρησιµοποιείται στην
εγκατάσταση πρέπει είτε να πληροί τους όρους της παραγράφου
2, είτε να έχει ληφθεί από ζώα που έχουν εκτραφεί και αρµεχθεί
εκτός της περιοχής που αναφέρεται στο παράρτηµα 1,

γ) το γάλα πρέπει να είναι σαφώς ταυτοποιηµένο και να µεταφέρεται και να αποθηκεύεται χωριστά από το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που δεν είναι επιλέξιµα για αποστολή εκτός
των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
δ) η µεταφορά του µη επεξεργασµένου γάλακτος από εκµεταλλεύσεις ευρισκόµενες εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι, προς τις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, εκτελείται µε οχήµατα τα οποία έχουν προηγουµένως υποβληθεί σε
καθαρισµό και απολύµανση και δεν ήλθαν στη συνέχεια σε
επαφή µε εκµεταλλεύσεις, στις περιοχές που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι, οι οποίες εκτρέφουν είδη ζώων που είναι ευπαθή
στον αφθώδη πυρετό,
ε) ο έλεγχος της συµµόρφωσης προς τους προαναφερθέντες όρους
διενεργείται από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή, υπό την εποπτεία των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες και διαβιβάζουν στα λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των
εγκαταστάσεων τις οποίες έχουν εγκρίνει κατ’εφαρµογή των
διατάξεων της παρούσας απόφασης.
4.
Το γάλα που αποστέλλεται από το Ηνωµένο Βασίλειο σε
άλλα κράτη µέλη, πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό φέρει την ακόλουθη ένδειξη:
«Γάλα που πληροί τις διατάξεις της απόφασης 2001/172/ΕΚ
της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2001, σχετικά µε ορισµένα
µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο.»
5.
Kατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, στην
περίπτωση γάλακτος το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 στοιχεία (α) ή (β) και έχει υποστεί επεξεργασία σε εγκατάσταση, που εφαρµόζει σύστηµα HACCP και ελέγξιµη στερεότυπη
λειτουργική διαδικασία, που διασφαλίζει την τήρηση και καταγραφή των προτύπων επεξεργασίας, αρκεί να δηλώνεται η συµµόρφωση προς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις της επεξεργασίας
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχεία (α) ή (β) στο εµπορικό παραστατικό που συνοδεύει την αποστολή, το οποίο είναι
επικυρωµένο σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1.
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6.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, στην
περίπτωση γάλακτος το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 στοιχεία α) ή β) και το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία
σε ερµητικώς σφραγισµένους περιέκτες, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του, αρκεί να συνοδεύεται το γάλα από
εµπορικό παραστατικό που δηλώνει τη θερµική επεξεργασία που
εφαρµόσθηκε.

Άρθρο 5
1.
Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν επιτρέπει την αποστολή γαλακτοκοµικών προϊόντων, είτε προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
είτε όχι, από τα τµήµατα της επικράτειάς του που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι.
2.
Οι απαγορεύσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 δεν
ισχύουν για γαλακτοκοµικά προϊόντα, είτε προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση είτε όχι:
α) που παρήχθησαν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2001·
β) που παρασκευάστηκαν από γάλα το οποίο πληροί τις διατάξεις
του άρθρου 4 παράγραφος 2 ή 3·
γ) για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, στην οποία οι όροι εισαγωγής
επιτρέπουν να υπόκεινται τα εν λόγω προϊόντα σε διαφορετική
επεξεργασία από εκείνη που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, η οποία διασφαλίζει την απενεργοποίηση του ιού του
αφθώδους πυρετού.
3.
Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
ισχύουν για γαλακτοκοµικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση:
α) που παρήχθησαν από γάλα µε pH µικρότερο από 7.0 και έχουν
υποστεί θερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία τουλάχιστον
72 οC για 15 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, εφόσον η επεξεργασία
αυτή δεν ήταν αναγκαία για τελικά προϊόντα, των οποίων τα
συστατικά πληρούν τους αντίστοιχους υγειονοµικούς όρους
που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση·
β) που παρήχθησαν από µη επεξεργασµένο γάλα βοοειδών ή αιγοπροβάτων, που έχουν εκτραφεί για διάστηµα τουλάχιστον 30
ηµερών, σε µια εγκατάσταση ευρισκόµενη εντός µιας περιοχής
που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, στο κέντρο ενός κύκλου
ακτίνας τουλάχιστον 10 km, όπου δεν εµφανίστηκαν κρούσµατα αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια 30 ηµερών πριν
από την παραγωγή του µη επεξεργασµένου γάλακτος, και που
υποβλήθηκαν σε µια διαδικασία ωρίµανσης για 90 ηµέρες τουλάχιστον, κατά την οποία το pH µειώθηκε κάτω από 6.0 σε όλη
την ουσία και η κρούστα τους έχει υποβληθεί σε επεξεργασία µε
0,2 % κιτρικού οξέος, αµέσως πριν από την πρώτη ή τη δεύτερη
συσκευασία.
4.
Οι απαγορεύσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 δεν
ισχύουν για:
α) γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα οποία παρασκευάστηκαν σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις περιοχές που εµφαίνονται στο
παράρτηµα Ι, υπό τους ακόλουθους όρους:
— ολόκληρη η ποσότητα γάλακτος που χρησιµοποιείται στην
εγκατάσταση, είτε πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου
4 παράγραφος 2, είτε να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται εκτός της περιοχής που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι,
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— όλα τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή του τελικού προϊόντος πρέπει, είτε να
πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 στοιχείο α) ή β),
είτε να παρασκευάζονται από γάλα ζώων που βρίσκονται
εκτός της περιοχής που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι,
— τα γαλακτοκοµικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για
ανθρώπινη κατανάλωση και όλα τα γαλακτοκοµικά προϊόντα
που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή του τελικού
προϊόντος, είτε θα πληρούν τους όρους του πρώτου και
δεύτερου εδαφίου ανωτέρω, είτε θα πληρούν τους όρους
της παραγράφου 1,
— η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο,
— τα γαλακτοκοµικά προϊόντα πρέπει να ταυτοποιούνται
σαφώς και να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται χωριστά
από το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία δεν
είναι επιλέξιµα για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
— ο έλεγχος της τήρησης των προαναφερθέντων όρων πρέπει
να διεξάγεται από την αρµόδια αρχή, υπό την ευθύνη των
κεντρικών κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες διαβιβάζουν στα
λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων τις οποίες ενέκριναν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης.
β) γαλακτοκοµικά προϊόντα που παρασκευάστηκαν στα τµήµατα
της επικράτειας που βρίσκονται εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, µε τη χρησιµοποίηση γάλακτος που
παρήχθη πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2001 από τµήµατα της
επικράτειας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, υπό τον όρο ότι
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ταυτοποιούνται σαφώς και µεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά από τα γαλακτοκοµικά
προϊόντα που δεν είναι επιλέξιµα για αποστολή εκτός των
περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
5.
Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που αποστέλλονται από το
Ηνωµένο Βασίλειο σε άλλα κράτη µέλη, πρέπει να συνοδεύονται
από επίσηµο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό φέρει την ακόλουθη
ένδειξη:
«Γαλακτοκοµικά προϊόντα που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2001/172/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2001,
σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό
στο Ηνωµένο Βασίλειο.»
6.
Kατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5, στην
περίπτωση γαλακτοκοµικών προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις
των παραγράφων 2 στοιχεία (α) και (β), 3 και 4 και έχουν υποστεί
επεξεργασία σε εγκατάσταση, που εφαρµόζει σύστηµα HACCP και
ελέγξιµη στερεότυπη λειτουργική διαδικασία, που διασφαλίζει την
τήρηση και καταγραφή των προτύπων επεξεργασίας, αρκεί να
δηλώνεται η συµµόρφωση προς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις της
επεξεργασίας, που προβλέπονται στις παραγράφους 2 στοιχεία (α)
και (β), 3 και 4, στο εµπορικό παραστατικό που συνοδεύει την
αποστολή, το οποίο είναι επικυρωµένο σύµφωνα µε το άρθρο 9
παράγραφος 1.
7.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5, στην
περίπτωση γαλακτοκοµικών προϊόντων τα οποία πληρούν τις
απαιτήσεις των παραγράφων 2 στοιχεία α) και β), 3 και 4 και έχουν
υποβληθεί σε επεξεργασία σε ερµητικώς σφραγισµένους περιέκτες,
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους, αρκεί να
συνοδεύονται τα εν λόγω προϊόντα από εµπορικό παραστατικό που
δηλώνει τη θερµική επεξεργασία που εφαρµόσθηκε.
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Άρθρο 6
1.
Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν επιτρέπει την αποστολή σπέρµατος,
ωαρίων και εµβρύων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων
δίχηλων ζώων, από τα τµήµατα εκείνα της επικράτειάς του που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, προς άλλα τµήµατα της επικράτειας
του Ηνωµένου Βασιλείου.
2.
Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν αποστέλλει σπέρµα, ωάρια και
έµβρυα βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων
από τα τµήµατα εκείνα της επικράτειάς του που αναφέρονται στα
παραρτήµατα Ι και ΙΙ.
3.

Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν:

α) για το κατεψυγµένο σπέρµα βοοειδών και χοίρων που παρήχθη
πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2001·
β) για το κατεψυγµένο σπέρµα βοοειδών και χοίρων και τα έµβρυα
βοοειδών, που έχουν εισαχθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο σύµφωνα
µε τους όρους που καθορίζονται στις οδηγίες 88/407/ΕΟΚ,
90/429/ΕΟΚ και 89/556/ΕΟΚ αντίστοιχα, και το οποίο/τα
οποία µετά την εισαγωγή τους στο Ηνωµένο Βασίλειο έχει/έχουν
αποθηκευτεί και µεταφερθεί χωριστά από το σπέρµα και τα
έµβρυα, που δεν είναι επιλέξιµα για αποστολή, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2·
γ) για το κατεψυγµένο σπέρµα βοοειδών και χοίρων, που έχει
παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των οδηγιών 88/407/ΕΟΚ
και 90/429/ΕΟΚ αντίστοιχα, µετά τις 30 Σεπτεµβρίου 2001
και πληροί τους ακόλουθους συµπληρωµατικούς όρους:
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ταύρος ή κάπρος δότης, δεν παρουσίασε τυχόν συµπτώµατα
αφθώδους πυρετού·
— το σπέρµα συλλέγεται, µεταποιείται και αποθηκεύεται χωριστά από το σπέρµα το οποίο δεν είναι επιλέξιµο για αποστολή, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2·
— όλο το σπέρµα που έχει συλλεχθεί, µεταποιηθεί και καταψυχθεί στο κέντρο συλλογής, αποστέλλεται από το κέντρο
συλλογής σπέρµατος, κατά τρόπο που να αποφεύγονται
τυχόν κίνδυνοι εισαγωγής του αφθώδους πυρετού στο κέντρο.
Πριν από την αποστολή του σπέρµατος, το Ηνωµένο Βασίλειο
διαβιβάζει στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη µέλη, τον κατάλογο των εγκεκριµένων κέντρων για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής.
4.
Το υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία
88/407/ΕΟΚ του Συµβουλίου και το οποίο συνοδεύει το κατεψυγµένο σπέρµα βοοειδών που αποστέλλεται από το Ηνωµένο Βασίλειο
σε άλλα κράτη µέλη, πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη:
«Κατεψυγµένο σπέρµα βοοειδών που πληροί τις διατάξεις της
απόφασης 2001/172/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου
2001, σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη
πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο»
5.
Το υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία
90/429/ΕΟΚ του Συµβουλίου και το οποίο συνοδεύει το κατεψυγµένο σπέρµα χοίρων, που αποστέλλεται από το Ηνωµένο Βασίλειο
σε άλλα κράτη µέλη, πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

— ο ταύρος ή κάπρος δότης δεν παρουσίαζε κλινικά συµπτώµατα της νόσου του αφθώδους πυρετού, κατά την ηµέρα
συλλογής του σπέρµατος·

«Κατεψυγµένο σπέρµα χοίρων που πληροί τις διατάξεις της
απόφασης 2001/740/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου
2001 σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη
πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο»

— ο ταύρος ή κάπρος δότης έχει παραµείνει, τουλάχιστον για
τρεις µήνες πριν από τη συλλογή του σπέρµατος, στο εγκεκριµένο κέντρο συλλογής σπέρµατος και η εν λόγω περίοδος παραµονής µπορεί να συµπεριλαµβάνει περίοδο αποµόνωσης τουλάχιστον 30 ηµερών, σε παρακείµενο κατάλυµα
αποµόνωσης·

6.
Το υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία
89/556/ΕΟΚ του Συµβουλίου και το οποίο συνοδεύει τα έµβρυα
βοοειδών, που αποστέλλονται από το Ηνωµένο Βασίλειο σε άλλα
κράτη µέλη, πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

— κανένα ζώο δεν έχει εισέλθει στο εγκεκριµένο κέντρο συλλογής σπέρµατος, κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες πριν από
τη συλλογή του σπέρµατος·

«Έµβρυα βοοειδών που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης
2001/172/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2001, σχετικά
µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο
Ηνωµένο Βασίλειο»

— το κέντρο συλλογής σπέρµατος ήταν απαλλαγµένο από τον
αφθώδη πυρετό για τουλάχιστον τρεις µήνες και δεν παρουσιάστηκε κανένα κρούσµα αφθώδους πυρετού σε ακτίνα 10
χιλιοµέτρων γύρω από το κέντρο συλλογής σπέρµατος, επί
30 ηµέρες πριν και µετά τη συλλογή του σπέρµατος·
— κανένα ζώο στο κέντρο συλλογής σπέρµατος δεν έχει εµβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού,
— ο ταύρος ή κάπρος δότης είχε αρνητική αντίδραση στη
δοκιµασία ανίχνευσης αντισωµάτων κατά του ιού του αφθώδους πυρετού, που διενεργήθηκε τουλάχιστον 21 ηµέρες
µετά τη συλλογή του τελευταίου σπέρµατος της αποστολής
και τα αρνητικά αποτελέσµατα της δοκιµασίας πρέπει να
είναι διαθέσιµα πριν από την αποστολή του σπέρµατος·
— το κατεψυγµένο σπέρµα αποθηκεύθηκε για περίοδο τουλάχιστον 30 ηµερών, µεταξύ της συλλογής και της αποστολής, και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, κανένα
ζώο στο κέντρο συλλογής σπέρµατος, όπου παρέµεινε ο

Άρθρο 7
1.
Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν επιτρέπει την αποστολή δερµάτων
και προβιών βοοειδών, αιγών, προβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων
ζώων, από τα τµήµατα εκείνα της επικράτειάς του που αναφέρονται
στο Παράρτηµα Ι.
2.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για δέρµατα και προβιές που
παρήχθησαν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2001, ή που πληρούν
τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 µέρος Α, περιπτώσεις 2 έως 5, ή
της παραγράφου 1 µέρος Β, περιπτώσεις 3 και 4 του κεφαλαίου 3
του Παραρτήµατος 1 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να γίνεται πραγµατικός διαχωρισµός µεταξύ των
κατεργασµένων και των ακατέργαστων δερµάτων και προβιών.
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3.
Το Ηνωµένο Βασίλειο εξασφαλίζει ότι τα δέρµατα και οι
προβιές βοοειδών, αιγών, προβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων
ζώων, που αποστέλλονται σε άλλα κράτη µέλη, συνοδεύονται από
πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται τα εξής:

γ) λαρδί και τετηγµένα λίπη, τα οποία έχουν υποβληθεί στη
θερµική επεξεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2
µέρος A του κεφαλαίου 9 του παραρτήµατος I της οδηγίας
92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου·

«∆έρµατα και προβιές που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης
2001/172/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2001, σχετικά
µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο
Ηνωµένο Βασίλειο»

δ) έντερα ζώων στα οποία ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις της
παραγράφου B του κεφαλαίου 2 του παραρτήµατος I της
οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου·

4.
Kατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση δερµάτων και προβιών που πληρούν τις απαιτήσεις της
παραγράφου 1 µέρος A περιπτώσεις 2 έως 5 του κεφαλαίου 3 του
παραρτήµατος I της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, αρκεί να συνοδεύονται
από εµπορικό παραστατικό στο οποίο να δηλώνεται η τήρηση των
απαιτούµενων όρων σχετικά µε την επεξεργασία, που προβλέπονται
στην παράγραφο 1 µέρος A περιπτώσεις 2 έως 5 του κεφαλαίου 3
του παραρτήµατος I της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ.
5.
Kατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση δερµάτων και προβιών που πληρούν τις απαιτήσεις της
παραγράφου 1 µέρος Β, περιπτώσεις 3 και 4 του κεφαλαίου 3 του
παραρτήµατος I της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, αρκεί να δηλώνεται η
τήρηση των όρων επεξεργασίας, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 µέρος Β, περιπτώσεις 3 και 4 του κεφαλαίου 3 του
παραρτήµατος I της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, στο εµπορικό παραστατικό που συνοδεύει την αποστολή, το οποίο είναι επικυρωµένο
σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1.
Άρθρο 8
1.
Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν επιτρέπει την αποστολή ζωικών
προϊόντων, τα οποία προέρχονται από βοοειδή, πρόβατα, αίγες,
χοίρους και άλλα δίχηλα ζώα, που δεν αναφέρονται στα άρθρα 2,
3, 4, 5, 6 και 7, και τα οποία παρήχθησαν µετά την 1η Φεβρουαρίου 2001 από τα τµήµατα εκείνα της επικράτειάς του που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν επιτρέπει την αποστολή κόπρου από τα
τµήµατα εκείνα της επικράτειάς του που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι.
2.
Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο
εδάφιο, δεν ισχύουν για:
α) τα ζωικά προϊόντα που έχουν υποβληθεί σε:
— θερµική επεξεργασία εντός ερµητικώς σφραγισµένου
περιέκτη, µε τιµή Fo 3,00 ή ανώτερη, ή,
— θερµική επεξεργασία κατά την οποία η εσωτερική θερµοκρασία του προϊόντος ανέρχεται στους 70 οC τουλάχιστον·
β) αίµα και προϊόντα αίµατος, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 7
του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, που έχουν υποβληθεί σε µία τουλάχιστον από τις εξής
επεξεργασίες:
— θερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία 65 οC επί τρεις τουλάχιστον ώρες, την οποία ακολουθεί έλεγχος αποτελεσµατικότητας,
— ακτινοβόληση έντασης 2,5 megarads ή µε ακτίνες γάµα,
την οποία ακολουθεί έλεγχος αποτελεσµατικότητας,
— µεταβολή του pH σε pH 5 ή χαµηλότερο επί δύο τουλάχιστον ώρες, την οποία ακολουθεί έλεγχος αποτελεσµατικότητας·
— επεξεργασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο 4 του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ·

ε) µαλλί προβάτων, τρίχες µηρυκαστικών και χοίρων, που έχουν
υποστεί εργοστασιακή πλύση ή έχουν παραχθεί από δέψη και
µαλλί προβάτων, τρίχες µηρυκαστικών και χοίρων που δεν
έχουν υποστεί καµία επεξεργασία, βρίσκονται σε ξηρή κατάσταση και σε ασφαλή, κλειστή συσκευασία·
στ) ηµιυδαρείς και αποξηραµένες τροφές ζώων συντροφιάς οι
οποίες πληρούν τις απαιτήσεις αντιστοίχως των παραγράφων 2
και 3 του κεφαλαίου 4 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
92/118/ΕΟΚ·
ζ) σύνθετα προϊόντα που δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, τα οποία περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, εφόσον η επεξεργασία αυτή δεν ήταν αναγκαία για τελικά προϊόντα, των οποίων τα συστατικά πληρούν τους αντίστοιχους
υγειονοµικούς όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση·
η) κυνηγετικά τρόπαια σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο β)
του µέρους Β του κεφαλαίου 13 του παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου·
θ) συσκευασµένα προϊόντα που προορίζονται για χρήση στη
διάγνωση in-vitro ή ως εργαστηριακά αντιδραστήρια.
3.
Το Ηνωµένο Βασίλειο εξασφαλίζει ότι τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 2 ζωικά προϊόντα συνοδεύονται, σε περίπτωση αποστολής σε άλλα κράτη µέλη, από επίσηµο πιστοποιητικό το οποίο
φέρει την ακόλουθη ένδειξη:
«Ζωικά προϊόντα που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης
2001/172/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2001, για
ορισµένα µέτρα προστασίας όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό
στο Ηνωµένο Βασίλειο»
4.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία
(β), (γ) και (δ), αρκεί να επικυρώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9, η
τήρηση των όρων επεξεργασίας, που αναφέρονται στο εµπορικό
παραστατικό, το οποίο απαιτείται σύµφωνα µε την σχετική κοινοτική νοµοθεσία.
5.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο
(ε), αρκεί να συνοδεύονται τα προϊόντα από εµπορικό παραστατικό,
που δηλώνει είτε την εργοστασιακή πλύση ή την προέλευση από
δέψη, είτε την τήρηση των όρων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 4 του κεφαλαίου 15, του παραρτήµατος Ι, της οδηγίας
92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
6.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2
στοιχείο (ζ), τα οποία έχουν παραχθεί σε εγκατάσταση που εφαρµόζει σύστηµα HACCP και ελέγξιµη στερεότυπη λειτουργική διαδικασία, που διασφαλίζει ότι τα προεπεξεργασµένα συστατικά πληρούν
τους αντίστοιχους υγειονοµικούς όρους που προβλέπονται στην
παρούσα απόφαση, αρκεί να δηλώνεται τούτο στο εµπορικό παραστατικό που συνοδεύει την αποστολή, το οποίο είναι επικυρωµένο
σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1.
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7.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2
στοιχείο θ), αρκεί να συνοδεύονται τα προϊόντα από εµπορικό
παραστατικό, στο οποίο δηλώνεται ότι τα προϊόντα προορίζονται
για χρήση στη διάγνωση in-vitro ή ως εργαστηριακά αντιδραστήρια, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα φέρουν τη σαφή επισήµανση
«µόνο για χρήση στη διάγνωση in-vitro» ή «µόνο για εργαστηριακή
χρήση».

20.10.2001

απολύµανση των ελαστικών των οδικών οχηµάτων που αναχωρούν
από το Ηνωµένο Βασίλειο.

Άρθρο 11

Άρθρο 9

Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 8 δεν
ισχύουν για την αποστολή, από τα τµήµατα της επικράτειας του
Ηνωµένου Βασιλείου που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, των
προϊόντων που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 8, εάν τα εν
λόγω προϊόντα:

1.
Σε περίπτωση παραποµπής στο παρόν άρθρο, οι αρµόδιες
αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου εξασφαλίζουν ότι το εµπορικό
παραστατικό που απαιτείται από την κοινοτική νοµοθεσία για το
ενδοκοινοτικό εµπόριο, επικυρώνεται µε την επισύναψη αντιγράφου
επίσηµου πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρεται ότι η παραγωγική
διαδικασία ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις ενδεδειγµένες απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας και είναι κατάλληλη για
την καταστροφή του ιού του αφθώδους πυρετού, ή ότι τα συγκεκριµένα προϊόντα έχουν παραχθεί από προεπεξεργασµένα υλικά που
διέθεταν σχετική πιστοποίηση και ότι έχουν προβλεφθεί διατάξεις
για την αποφυγή της πιθανής επιµόλυνσης µε τον ιό του αφθώδους
πυρετού, µετά την επεξεργασία.

— παρήχθησαν σε εγκεκριµένη εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται
στα τµήµατα της επικράτειας του Ηνωµένου Βασιλείου, που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, από προεπεξεργασµένα προϊόντα καταγωγής εκτός των περιοχών αυτών, τα οποία, µετά την
εισαγωγή τους στην επικράτεια του Ηνωµένου Βασιλείου, έχουν
µεταφερθεί, αποθηκευθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία χωριστά από τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιµα για αποστολή
εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι και
συνοδεύονται από εµπορικό παραστατικό ή επίσηµο πιστοποιητικό, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.

Η επαληθευτική αυτή πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
περιέχει παραποµπή στην παρούσα απόφαση, ισχύει για 30 ηµέρες,
αναφέρει την ηµεροµηνία λήξης και µπορεί να ανανεωθεί µετά από
επιθεώρηση της εγκατάστασης.
2.
Στην περίπτωση προϊόντων που προορίζονται για λιανική
πώληση στον τελικό καταναλωτή, οι αρµόδιες αρχές του Ηνωµένου
Βασιλείου µπορούν να επιτρέπουν µικτά φορτία προϊόντων, εκτός
των νωπών κρεάτων, των κιµάδων και των παρασκευασµάτων µε
βάση το κρέας, καθένα από τα οποία είναι επιλέξιµο για αποστολή
σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από εµπορικό έγγραφο, που είναι επικυρωµένο εφόσον επισυνάπτεται αντίγραφο επίσηµου κτηνιατρικού πιστοποιητικού, που
βεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις αποστολής διαθέτουν σύστηµα που
διασφαλίζει ότι τα προϊόντα µπορούν να αποσταλούν µόνο εφόσον
είναι δυνατός ο βάσει εγγράφων εντοπισµός της προέλευσής τους,
σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση και ότι το σύστηµα αυτό έχει
ελεγχθεί και κριθεί ικανοποιητικό. Η πιστοποίηση επαλήθευσης του
συστήµατος εντοπισµού, πρέπει να περιλαµβάνει παραποµπή στην
παρούσα απόφαση, να ισχύει επί 30 ηµέρες, να δηλώνει την ηµεροµηνία λήξης και να είναι ανανεώσιµη µόνο µετά από έλεγχο της
εγκατάστασης, µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Οι αρµόδιες αρχές
του Ηνωµένου Βασιλείου κοινοποιούν στα λοιπά κράτη µέλη και
στην Επιτροπή, τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που έχουν εγκρίνει σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις.

Άρθρο 10
1.
Το Ηνωµένο Βασίλειο εξασφαλίζει ότι τα οχήµατα τα οποία
έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά ζώντων ζώων στις περιοχές
που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, καθαρίζονται και απολυµαίνονται µετά από κάθε µεταφορά και παρουσιάζει αποδεικτικά
στοιχεία για την εν λόγω απολύµανση.
2.
Το Ηνωµένο Βασίλειο µεριµνά ώστε οι µεταφορείς των
λιµένων εξόδου του Ηνωµένου Βασιλείου, να εξασφαλίζουν την

— είτε δεν παρήχθησαν στο Ηνωµένο Βασίλειο και παρέµειναν
στην αρχική συσκευασία τους, στην οποία αναφέρεται η χώρα
καταγωγής των προϊόντων, ή

Άρθρο 12
1.
Το Ηνωµένο Βασίλειο εξασφαλίζει ότι τα ιπποειδή που αποστέλλονται από τα τµήµατα εκείνα της επικράτειάς του που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, σε άλλα τµήµατα της επικράτειάς
του ή σε άλλο κράτος µέλος, συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Γ της
οδηγίας 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό
εκδίδεται µόνο για ιπποειδή που προέρχονται από µια εκµετάλλευση που δεν αποτελεί το αντικείµενο επίσηµης απαγόρευσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 ή το άρθρο 5 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ
του Συµβουλίου.
2.
Επιπλέον, προκειµένου να πιστοποιηθεί το ιπποειδές,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της πρώτης υποπαραγράφου, ο πιστοποιών επίσηµος κτηνίατρος πρέπει:
— να επιθεωρεί και να πιστοποιεί το ιπποειδές µόνο εφόσον έχουν
αφαιρεθεί από το ζώο, κατά το δυνατόν, περιττώµατα, ακαθαρσίες και χώµατα και οι οπλές του έχουν καθαριστεί και απολυµανθεί ικανοποιητικά για τον επίσηµο κτηνίατρο, και
— να διασφαλίζει ότι ο ιδιοκτήτης του ζώου ή ο εκπρόσωπος του
ιδιοκτήτη, έχει λάβει γραπτή δήλωση ότι το ιπποειδές θα παραµείνει στην εκµετάλλευση µέχρι την αποστολή του στον τόπο
προορισµού που αναφέρεται στο υγειονοµικό πιστοποιητικό,
χωρίς να σταµατήσει σε οποιαδήποτε εκµετάλλευση που αποτελεί το αντικείµενο επίσηµων απαγορεύσεων, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 ή το άρθρο 5 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
3.
Το υγειονοµικό πιστοποιητικό που συνοδεύει το ιπποειδές
που αποστέλλεται από το Ηνωµένο Βασίλειο σε άλλο κράτος
µέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της πρώτης υποπαραγράφου,
φέρει την ακόλουθη ένδειξη:
«Ιπποειδή που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2001/
356/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2001, σχετικά µε
ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο
Ηνωµένο Βασίλειο.»
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Άρθρο 13

Άρθρο 15

1.
Τα κράτη µέλη, εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου, δεν αποστέλλουν ζώντα ζώα ευπαθών στη νόσο ειδών, στο τµήµα της επικράτειας του Ηνωµένου Βασιλείου που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι.

Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις εµπορικές συναλλαγές, κατά τρόπο που να συνάδουν προς την παρούσα
απόφαση. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

2.
Τα κράτη µέλη συνεργάζονται για τον έλεγχο των προσωπικών αποσκευών των επιβατών που ταξιδεύουν από τα τµήµατα
εκείνα του Ηνωµένου Βασιλείου που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
καθώς και στο πλαίσιο ενηµερωτικών εκστρατειών που διεξάγονται
για την πρόληψη της εισαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης
στην επικράτεια των λοιπών κρατών µελών εκτός του Ηνωµένου
Βασιλείου.

Άρθρο 16
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να εφαρµόζεται από τις 22 Οκτωβρίου 2001 και µέχρι τα µεσάνυχτα της 31ης ∆εκεµβρίου 2001.
Άρθρο 17
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2001.

Άρθρο 14
1.
Οποιαδήποτε αναφορά στις αποφάσεις 2001/172/ΕΟΚ και
2001/356/ΕΚ, ερµηνεύεται ως αναφορά στην παρούσα απόφαση.
2.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

Η απόφαση 2001/356/ΕΚ της Επιτροπής καταργείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ηνωµένο Βασίλειο, εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας και της Isle of Man

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ηνωµένο Βασίλειο, εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας και της Isle of Man
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Group

1

2

3

County

ADNS

LVU

Shetland Islands

82

0708803

Orkney Islands

83

0708803

Western Isles

84

0708703

87 + 85

0708703

Moray

86

0708803

Aberdeenshire

88

0708803

Angus

89

0709003

Perth and Kinross

90

0709003

Fife

91

0709003

West Lothian

92

0709303

East Lothian

92

0709303

Midlothian

92

0709303

Edinburgh

92

0709303

Clackmannanshire

94

0709003

Stirling

94

0709003

Argyll and Bute

95

0709003

North Lanarkshire

96

0709303

South Lanarkshire

96

0709303

East Dunbartonshire

96

0709003

West Dunbardonshire

96

0709003

Inverclyde

96

0709703

East Renfrewshire

96

0709703

Renfrewshire

96

0709703

City of Glasgow

96

0709303

Falkirk

96

0709303

North Ayrshire

97

0709703

South Ayrshire

97

0709703

East Ayrshire

97

0709703

Humberside consisting of

51

0702401

East Yorkshire

51

0702401

Kingston upon Hull

51

0702401

North Lincolnshire

51

0702401

North East Lincolnshire

51

0702401

Lincolnshire

24

0702401

Norfolk

28

0703801

Suffolk

38

0703801

Cambridgeshire consisting of

05

0703801

Cambridgeshire

05

0703801

Peterborough

05

0703801

Highland
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL
Group

County

ADNS

LVU

32

0702401

Nottinghamshire

32

0702401

Nottingham

32

0702401

01

0701301

Bedfordshire

01

0701301

Luton

01

0701301

Milton Keynes

01

0701301

Hertfordshire

18

0701301

Buckinghamshire

03

0700201

Surrey

40

0704001

East Sussex

41

0704001

West Sussex consisting of

42

0704001

West Sussex

42

0704001

Brighton and Hove

42

0704001

15

0700201

Hampshire

15

0700201

Portsmouth

15

0700201

Southampton

15

0700201

11

0703601

Dorset

11

0703601

Bournemouth

11

0703601

Poole

11

0703601

Isle of Wight

16

0700201

Gwynedd excluding the Isle of Anglesey

53

0705302

Clwyd consisting of

56

0705302

Conwy

56

0705302

Denbigshire

56

0705302

Flintshire

56

0705302

Wrexham

56

0705302

Nottinghamshire consisting of

Bedfordshire consisting of

Hampshire consisting of

Dorset consisting of

4

L 277/41

ADNS = Animal Disease Notification System Code Κωδικός του συστήµατος κοινοποίησης ασθενειών των ζώων (Απόφαση 2000/807/ΕΚ)
LVU = Local Veterinary Unit Code Κωδικός τοπικής κτηνιατρικής µονάδας (Απόφαση 2000/287/ΕΚ)

