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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 2002
για τη θέσπιση προσωρινών προστατευτικών µέτρων σε σχέση µε τις εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης για προσωπική κατανάλωση
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 4873]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/995/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 97/78/EΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1997, η οποία προβλέπει τις αρχές που διέπουν
την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων σε σχέση µε τα προϊόντα που εισέρχονται στην Κοινότητα από τρίτες
χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 5,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
1972, που αφορά τα προβλήµατα υγειονοµικού και κτηνιατρικού ελέγχου κατά την εισαγωγή βοοειδών,
χοίρων, προβάτων και αιγών καθώς και φρέσκου κρέατος ή προϊόντων κρέατος από τρίτες χώρες (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 (5), το κρέας και τα προϊόντα κρέατος
που αποτελούν µέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών και προορίζονται για την προσωπική
τους κατανάλωση ή τα οποία στέλνονται ως µικρά πακέτα σε ιδιώτες για µη εµπορικούς σκοπούς εξαιρούνται, υπό ορισµένους όρους, από το πεδίο εφαρµογής αυτής της οδηγίας.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κεφαλαίου III της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ του Συµβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/89/EΚ (7), ορίζει ότι οι όροι υγιεινής των ζώων που διέπουν το
ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές φρέσκου κρέατος πουλερικών από τρίτες χώρες, που προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία, δεν ισχύουν για το κρέας πουλερικών που αποτελεί µέρος των προσωπικών
αποσκευών των ταξιδιωτών και προορίζεται για την προσωπική τους κατανάλωση ή στέλνεται σε µικρά
πακέτα σε ιδιώτες.

(3)

Το άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ του Συµβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 97/79/ΕΚ (9), που αφορά τα υγειονοµικά προβλήµατα και τα προβλήµατα υγειονοµικού
ελέγχου σχετικά µε τη θανάτωση άγριων θηραµάτων και την εµπορία του κρέατός των δεν ισχύει για τις
εισαγωγές µικρών τροπαίων ή για µικρές ποσότητες θανατωµένων θηραµάτων που µεταφέρονται από τους
ταξιδιώτες.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

24 της 30.1.1998, σ. 9.
224 της 18.8.1990, σ. 19.
203 της 28.7.2001, σ. 16.
302 της 31.12.1972, σ. 28.
198 της 21.7.2001, σ. 11.
268 της 24.9.1991, σ. 35.
300 της 23.11.1999, σ. 17.
268 της 14.9.1992, σ. 35.
24 της 30.1.1998, σ. 31.
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(4)

Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 97/78/EΚ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν
ώστε κανένα φορτίο από τρίτη χώρα να µην εισέρχεται στην Κοινότητα µέσω ενός συνοριακού σταθµού επιθεώρησης χωρίς να έχει υποβληθεί στους κατάλληλους κτηνιατρικούς ελέγχους. Εντούτοις, σύµφωνα µε το
άρθρο 16 αυτή η διάταξη δεν ισχύει, υπό ορισµένους όρους, κατά συνέπεια τα κράτη µέλη πρέπει να
οργανώνουν ελέγχους σε άλλα σηµεία εισόδου για να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που δεν πληρούν
αυτούς τους όρους θα εισέρχονται µόνον από αυτούς τους συνοριακούς σταθµούς επιθεώρησης.

(5)

Τα σηµεία εισόδου στα κοινοτικά σύνορα όπου φτάνουν επιβάτες και δέµατα από τρίτες χώρες υπερβαίνουν αυτά που έχουν εγκριθεί ως σταθµοί επιθεώρησης. Εντούτοις, αποτελεί ευθύνη των αρµοδίων αρχών
κάθε κράτους µέλους να διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες, οι επιβάτες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
τα φορτία θα γνωρίζουν και θα συµµορφούνται προς τους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες που ισχύουν για
τα µη εµπορικά φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης.

(6)

Η απόφαση 93/13/EΟΚ της Επιτροπής (1) προβλέπει τις διαδικασίες κτηνιατρικών ελέγχων στους µεθοριακούς σταθµούς επιθεώρησης σε σχέση µε τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Το άρθρο 5
προβλέπει ως ανώτατο βάρος το ένα χιλιόγραµµο για την εξαίρεση από τους συστηµατικούς κτηνιατρικούς
ελέγχους όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση και κατάγονται από
εγκεκριµένες χώρες ή περιοχές των χωρών αυτών. Προβλέπει επίσης κάποιες εξαιρέσεις για µικρά δέµατα
µε ζωικά προϊόντα που εισέρχονται στη ∆ανία, εκτός των άλλων, από την Γροιλανδία και τα νησιά Φαρόε,
καθώς και για ορισµένα ψάρια που εισέρχονται στη Φινλανδία από τη Ρωσία.

(7)

Η απόφαση 2002/349/EΚ της Επιτροπής (2) αφορά την κατάρτιση του καταλόγου των προϊόντων που
πρέπει να αποτελούν αντικείµενο ελέγχου στους συνοριακούς σταθµούς επιθεώρησης. Εντούτοις, σύµφωνα
µε το άρθρο 2 οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 97/78/EΚ.

(8)

Όλες οι προαναφερόµενες διατάξεις αποτελούν εξαίρεση από τους κοινοτικούς κανόνες που έχουν ως
στόχο την προστασία της υγείας των ζώων από τις µικρές ποσότητες προϊόντων ζωικής προέλευσης που
µεταφέρονται ως προσωπικές αποσκευές υπό παρόµοιες περιστάσεις από ιδιώτες όταν εισέρχονται στην Κοινότητα.

(9)

Το 1996 αναφέρθηκαν κρούσµατα κλασικής πανώλης των χοίρων στη Γερµανία, τα οποία στη συνέχεια
προκάλεσαν µία επιδηµία στην Ολλανδία. Το 2000 στο Ηνωµένο Βασίλειο διαπιστώθηκαν κρούσµατα κλασικής πανώλης των χοίρων. Τα κρούσµατα αυτά προκλήθηκαν από στίγµατα ιών που δεν είχαν αποµονωθεί
προηγουµένως στην Κοινότητα.

(10)

Ενόψει του κινδύνου εισαγωγής ιών, όπως αποδείχθηκε µε την επιδηµία του αφθώδους πυρετού που
παρατηρήθηκε το 1999 σε ορισµένες χώρες του Μαγκρέµπ, η 33η σύνοδος (3) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τον έλεγχο της ασθένειας του αφθώδους πυρετού ενέκρινε κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση
των κινδύνων. Οι κατευθυντήριες γραµµές αφορούν ορισµένες απειλές που έχουν σχέση µε τον τουρισµό
και τις µεταφορές, καθώς και µε την προετοιµασία µιας ενηµερωτικής εκστρατείας για τη µείωση αυτών
των κινδύνων. Προτείνεται, εκτός των άλλων, η πραγµατοποίηση ενηµερωτικών εκστρατειών σε παραµεθόριες περιοχές και η ενίσχυση των ελέγχων όσον αφορά τις αποσκευές των ταξιδιωτών.

(11)

Το 2001 µια µεγάλη επιδηµία αφθώδους πυρετού ξέσπασε στο Ηνωµένο Βασίλειο και επηρέασε και τρία
άλλα κράτη µέλη. Τα κρούσµατα προκλήθηκαν από έναν ιό του τύπου O1-PanAsia, ένα στίγµα που δεν
κυκλοφορούσε σε καµία από τις τρίτες χώρες από τις οποίες εισάγονταν στην Κοινότητα προϊόντα που
προέρχονταν από ζώα τα οποία υπήρχε κίνδυνος να έχουν προσβληθεί από τον εν λόγω ιό.

(12)

Τον ∆εκέµβριο του 2001 έγινε στις Βρυξέλλες µια διεθνής διάσκεψη σχετικά µε την πρόληψη και τον
έλεγχο του αφθώδους πυρετού, η οποία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι θα έπρεπε να ενισχυθούν οι έλεγχοι
σχετικά µε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται από τους ιδιώτες.

(13)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ένα ψήφισµα στις 13 Ιουνίου 2002 σχετικά µε την ασθένεια του
αφθώδους πυρετού και το παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου στη Νότια Κορέα ζητώντας από τα κράτη
µέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και από την Επιτροπή να καταστρώσει µία λεπτοµερή στρατηγική µε στόχο τη µείωση του κινδύνου µετάδοσης της ασθένειας του αφθώδους πυρετού από
τους τουρίστες.

(1) ΕΕ L 9 της 15.1.1993, σ. 33.
(2) ΕΕ L 121 της 8.5.2002, σ. 6.
(3) http://www.fao.org/ag/AGA/Agah/EUFMD/reports/sess33/default.htm
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(14)

Κρίνεται σκόπιµο να θεσπιστούν διατάξεις ώστε να µπορούν τα κράτη µέλη να ορίζουν και άλλα σηµεία
εισόδου εκτός των συνοριακών σταθµών επιθεώρησης όπου το κρέας, το γάλα και τα παράγωγά τους που
θα µεταφέρονται από τους ταξιδιώτες θα υπόκεινται σε περιορισµούς ή σε ελέγχους, σύµφωνα µε τις αρχές
που προβλέπει η οδηγία 97/78/ΕΚ εκ µέρους των αρχών που είναι αρµόδιες να πραγµατοποιούν τους
κτηνιατρικούς ελέγχους ή από την αρχή που είναι εξουσιοδοτηµένη προς το σκοπό αυτό.

(15)

Λαµβανοµένης υπόψη της επιδηµιολογικής κατάστασης στον κόσµο σχετικά µε τις κυριότερες µεταδοτικές
ασθένειες των ζώων οι οποίες µεταδίδονται µέσω προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ζώα, περιλαµβανοµένης και της ασθένειας του αφθώδους πυρετού, η είσοδος στην Κοινότητα τέτοιων προϊόντων για µη
εµπορικούς σκοπούς βάσει των υφισταµένων κανόνων από τρίτες χώρες οι οποίες δεν είναι απαλλαγµένες
από τις ασθένειες αυτές συνιστά κίνδυνο για την υγεία των ζώων, ο οποίος αποτελεί τώρα αντικείµενο
κατάλληλων νοµοθετικών προτάσεων της Επιτροπής (1). Εν αναµονή των προβλεπόµενων τροποποιήσεων
της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τους κανόνες εισαγωγής κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν αµέσως προσωρινά µέτρα διασφάλισης για το σηµαντικό περιορισµό των µη εµπορικών εισαγωγών προϊόντων ζωικής
προέλευσης, καθώς θεωρούνται ως ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος για την παρεµπόδιση της διάδοσης
σηµαντικών ζωικών ασθενειών στην Κοινότητα απ' αυτές τις εισαγωγές.

(16)

∆ιάφορα κράτη µέλη άρχισαν να εφαρµόζουν ειδικά µέτρα ελέγχου στα σύνορά τους και ζήτησαν από την
Επιτροπή να ενεργήσει ώστε να εναρµονισθούν έστω και κατ' ελάχιστο αυτά τα µέτρα.

(17)

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να προσδιορισθούν και να περιορισθούν ακόµη περισσότερο οι τύποι
και οι ποσότητες των προϊόντων ζωικής προέλευσης που µπορούν να υπαχθούν στην απαλλαγή από τους
κτηνιατρικούς ελέγχους που αφορούν τις εµπορικές εισαγωγές, ώστε να µη δηµιουργηθούν σηµαντικοί
κίνδυνοι για την υγεία των ζώων. Εν αναµονή της έγκρισης λεπτοµερέστερων κανόνων κρίνεται επίσης σκόπιµο να προβλέπεται ότι οι έλεγχοι αυτοί θα οργανώνονται από τα κράτη µέλη στα σχετικά σηµεία εισόδου
στην Κοινότητα βάσει των αρχών που προβλέπει η οδηγία 97/78/ΕΚ. Παράλληλα, όµως, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η ανάγκη προσαρµογής αυτών των αρχών στο µη εµπορικό χαρακτήρα αυτών των εισαγωγών και να διασφαλισθεί ότι θα ενηµερώνονται οι ταξιδιώτες σχετικά µε αυτούς τους ελέγχους.

(18)

Κρίνεται επίσης σκόπιµο να προβλέπεται η τακτική αναθεώρηση των µέτρων που προβλέπει η παρούσα
απόφαση µε στόχο την επικαιροποίησή τους κάθε φορά που θα εγκρίνονται οι προτεινόµενοι νέοι κανόνες
εισαγωγής.

(19)

Τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.

Αναστέλλεται η εφαρµογή των ακόλουθων διατάξεων:

α) άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και ε) της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, που αφορά την εξαίρεση από το πεδίο
εφαρµογής της των εισαγωγών κρέατος και προϊόντων κρέατος που µεταφέρονται από τους ταξιδιώτες ή
στέλνονται σε ιδιώτες·
β) άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ, που αφορά την εξαίρεση από το πεδίο
εφαρµογής της των εισαγωγών κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών που µεταφέρονται από τους ταξιδιώτες ή στέλνονται σε ιδιώτες·
γ) άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ, που αφορά την εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής της των
εισαγωγών θανατωµένων θηραµάτων που µεταφέρονται από τους ταξιδιώτες·
δ) άρθρο 5 της απόφασης 93/13/ΕΟΚ, που αφορά το κρέας και το γάλα καθώς και τα προϊόντα του κρέατος και
του γάλακτος.
2.
Κατ' εξαίρεση από το άρθρο 1 της απόφασης 2002/349/ΕΚ, τα κράτη µέλη θα πρέπει να οργανώνουν ελέγχους στα σηµεία εισόδου στην Κοινότητα που έχουν καθοριστεί από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τους κανόνες
που προβλέπουν το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 4, το άρθρο
17 παράγραφοι 1 και 3 και το άρθρο 24 παράγραφος 1 της οδηγίας 97/78/ΕΚ όσον αφορά το κρέας, το γάλα
τα προϊόντα κρέατος και γάλακτος που αναφέρονται στην απόφαση όταν εισάγονται υπό τους όρους που προβλέπει το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) της οδηγίας 97/78/ΕΚ.
(1) Που είναι το COM (2000) 438 τελικό και τα έγγραφα 2000/0180, 2000/0181 (CNS) και 2000/0182 (COD).
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Εντούτοις, µε την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22 της οδηγίας 97/78/ΕΚ, και κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις
περί κτηνιατρικής πιστοποίησης οι έλεγχοι αυτοί δεν ισχύουν:
α) για τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι·
β) για τα προϊόντα που εισέρχονται στην Κοινότητα από τη Νορβηγία, τη Γροιλανδία, τα νησιά Φαρόε, την
Ισλανδία, την Ανδόρρα, το Σαν Μαρίνο, το Λιχτενστάιν, την Ελβετία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία,
την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα και την Κύπρο,
και τα µεταφέρουν οι ταξιδιώτες στις χειραποσκευές τους ή στις αποσκευές τους για προσωπική τους κατανάλωση, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης του προϊόντος και της ποσότητας που θα µπορούσε λογικά να καταναλώσει ένα άτοµο.
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι σε όλα τα σηµεία εισόδου στην Κοινότητα θα πρέπει να
εφιστάται η προσοχή των ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες στους κινδύνους που αποτελούν για την
υγεία των ζώων οι εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν
τουλάχιστον αυτές που προβλέπονται από το παράρτηµα ΙΙ, υπό τη µορφή ανακοινώσεων που θα είναι εκτεθειµένες σε εµφανή σηµεία.
2.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενεργήσουν ώστε οι διεθνείς εταιρείες µεταφοράς επιβατών να εφιστούν την
προσοχή όλων των επιβατών που µεταφέρουν στην Κοινότητα στους κινδύνους που αποτελούν για την υγεία των
ζώων οι εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και στις διατάξεις της παρούσας απόφασης µέσω ενηµερωτικών φυλλαδίων, τα οποία θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες οι οποίες
προβλέπονται από το παράρτηµα III.
Άρθρο 3
Τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση θα αναθεωρούνται ανά τρεις µήνες τουλάχιστον από την Επιτροπή
µε τη βοήθεια της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, βάσει των νέων κοινοτικών
κανόνων σχετικά µε την υγεία των ζώων που ισχύουν κατά την εισαγωγή.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 2 να είναι διαθέσιµες
στους ταξιδιώτες µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003.
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 2002 η Επιτροπή θα διαθέσει στα κράτη µέλη τα αντίγραφα των ανακοινώσεων που
συντάσσονται βάσει του υποδείγµατος του παραρτήµατος II. Το επιχειρησιακό κόστος θα επιβαρύνει τον κοινοτικό
προϋπολογισµό µέχρι το ποσό των 25 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

30.12.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείµενο της εξαίρεσης από τους συστηµατικούς κτηνιατρικούς ελέγχους όταν µεταφέρονται
από ταξιδιώτες οι οποίοι εισέρχονται στην Κοινότητα:
— Παιδικό γάλα σε σκόνη, παιδικές τροφές και ειδικές τροφές που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους, υπό τον όρο ότι τα
προϊόντα αυτά δεν θα χρειάζονται ψυγείο πριν ανοιχτούν, θα είναι συσκευασµένα ιδιοσκευάσµατα για άµεση πώληση στον
τελικό καταναλωτή και δεν θα είναι ανοιγµένη η συσκευασία τους.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Η παρούσα ανακοίνωση θα πρέπει να συνταχθεί σε τουλάχιστον µια από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους εισαγωγής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε µια δεύτερη γλώσσα που θεωρείται κατάλληλη από τις αρµόδιες αρχές αυτού του κράτους
µέλους, η οποία µπορεί να χρησιµοποιείται στη γειτονική χώρα ή, στην περίπτωση των αεροδροµίων και των λιµανιών, σε µια
γλώσσα η οποία είναι η πιο πιθανή να χρησιµοποιείται από τους επιβάτες που φθάνουν στο σταθµό.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συµπληρώσουν αυτή την ανακοίνωση µε πληροφορίες που θα ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες καθώς και µε την εθνική τους νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί µε βάση την οδηγία 97/78/EΚ.

30.12.2002

(Η ακόλουθη ανακοίνωση βρίσκεται στη διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Οι διεθνείς εταιρίες µεταφοράς προσώπων θα πρέπει να κάνουν χρήση των υφισταµένων µέσων ενηµέρωσης των ταξιδιωτών (π.χ.
ενηµερωτικά φυλλάδια, φωνητικά µηνύµατα, απεικονίσεις σε οθόνες και σε τοίχους κ.λπ.) για την ακόλουθη ανακοίνωση:
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