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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 985/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Ιουνίου 2003
για τροποποίηση των µέτρων αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1334/1999
στις εισαγωγές οξειδίου του µαγνησίου καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
πραγµατοποιούνται απευθείας από έναν εξαγωγέα της υπό
εξέταση χώρας σε έναν εισαγωγέα στην Κοινότητα. Αυτή η
έλλειψη διαφοροποίησης µεταξύ των διάφορων τύπων πωλήσεων οδηγεί ενδεχοµένως σε προβλήµατα καταστρατήγησης.
Πράγµατι, τα µέρη θα µπορούσαν να ορίσουν την τιµή εισαγωγής σε τεχνητά υψηλά επίπεδα κατά την είσοδο στην
Κοινότητα, προκειµένου να αποφύγουν την πληρωµή των
δασµών αντιντάµπινγκ. Αυτό το τεχνητά υψηλό επίπεδο είναι
δυνατό να επιτευχθεί µέσω συµφωνίας µεταξύ των συνδεδεµένων µερών ή επειδή η τιµή διογκώθηκε λόγω των διαδοχικών πωλήσεων πριν από τον εκτελωνισµό.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής, «βασικός κανονισµός»), και ιδίως το
άρθρο 11 παράγραφος 3,
την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή µετά από διαβουλεύσεις µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,

(4)

Συνεπώς, τα ισχύοντα µέτρα δεν θεωρούνται επαρκή για την
εξουδετέρωση του ζηµιογόνου ντάµπινγκ.

(5)

Επιπλέον, τα ισχύοντα µέτρα δεν αντιµετωπίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εισαγόµενα εµπορεύµατα έχουν
υποστεί ζηµίες πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τονιστεί
ότι, εφόσον τα µέτρα δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο όριο για
την εξουδετέρωση της ζηµίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη η
δυνατότητα µείωσης της αξίας στην περίπτωση που τα εµπορεύµατα έχουν υποστεί ζηµία πριν από τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία στην Κοινότητα.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

1. Ισχύοντα µέτρα
(1)

Τον Ιούνιο του 1999, το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1334/1999 (2), επέβαλε οριστικούς δασµούς αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές οξειδίου του µαγνησίου καταγωγής
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας («Λ∆Κ»). Οι δασµοί έλαβαν
τη µορφή ελάχιστης τιµής εισαγωγής («ΕΤΕ»).
2. Έναρξη της διαδικασίας

(2)

(3)

Στις 13 Ιουνίου 2002, η Επιτροπή ανήγγειλε, µε ανακοίνωση («Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας») που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), την έναρξη µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης
των µέτρων αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται στις εισαγωγές
οξειδίου του µαγνησίου στην Κοινότητα, καταγωγής Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας, δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού.
Η διαδικασία επανεξέτασης κινήθηκε µε πρωτοβουλία της
Επιτροπής προκειµένου να εξεταστεί η καταλληλότητα της
µορφής των ισχυόντων µέτρων. Με τα ισχύοντα µέτρα υπό
µορφή ΕΤΕ δεν γίνεται διαφοροποίηση µεταξύ των πωλήσεων που πραγµατοποιούνται στα συνδεδεµένα µέρη και των
πωλήσεων που πραγµατοποιούνται στα µη συνδεδεµένα
µέρη, ή µεταξύ των άµεσων πωλήσεων στην Κοινότητα και
των έµµεσων πωλήσεων, τουτέστιν, των πωλήσεων που δεν

( ) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ.
1).
(2) ΕΕ L 159 της 25.6.1999, σ. 1.
(3) ΕΕ C 140 της 13.6.2002, σ. 6.
1

3. Έρευνα
(6)

Η Επιτροπή ενηµέρωσε επίσηµα τους παραγωγούς-εξαγωγείς,
τους εισαγωγείς, τους χρήστες που είναι γνωστό ότι
ενδιαφέρονται και τις ενώσεις τους, τους αντιπροσώπους της
υπό εξέταση χώρας εξαγωγής και τους κοινοτικούς παραγωγούς σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας.

(7)

Τα ενδιαφερόµενα µέρη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά
σε ακρόαση εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην
ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(8)

Ένα Εµπορικό Επιµελητήριο στην υπό εξέταση χώρα, καθώς
και µία ένωση κοινοτικών παραγωγών και κοινοτικών εισαγωγέων/εµπόρων γνωστοποίησαν γραπτώς τις απόψεις
τους. ∆εκτά σε ακρόαση έγιναν όλα τα µέρη που το ζήτησαν
εντός της καθορισθείσας προθεσµίας και τα οποία απέδειξαν
ότι η ακρόασή τους επιβάλλεται ένεκα ειδικών λόγων.

L 143/2
(9)
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στις επόµενες επανεξετάσεις, περιλαµβανοµένων και των
ερευνών κατά των απορροφήσεων, δεδοµένου ότι οι χαµηλές
αυτές συναλλακτικές αξίες θα ληφθούν ως βάση για τον
προσδιορισµό της νέας τιµής εξαγωγής, µε το ενδεχόµενο
της αύξησης του περιθωρίου ντάµπινγκ. Στο πλαίσιο αυτό,
στην περίπτωση ενός κατ' αξία δασµού, οι (χαµηλές) συναλλακτικές αξίες αποδεικνύονται από τα σχετικά έγγραφα
µεταφοράς.

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες
που έκρινε απαραίτητες προκειµένου να προσδιοριστεί η
καταλληλότητα των ισχυόντων µέτρων.
Β. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ

(10)

(11)

(12)

Όταν πραγµατοποιούν εξαγωγές σε συνδεδεµένες εταιρείες
στην Κοινότητα, οι εξαγωγείς που υπόκεινται στα µέτρα
είναι σε θέση να τιµολογούν τα εµπορεύµατα σε τιµή
ανώτερη της ΕΤΕ, και στη συνέχεια να αντισταθµίζουν την
τιµή αυτή µετά τις τελωνειακές διατυπώσεις. Το γεγονός
αυτό µπορεί να καταστήσει αναποτελεσµατική την ΕΤΕ,
δεδοµένου ότι θα µπορούσε να σηµάνει ότι το υπό εξέταση
προϊόν εξακολουθεί να εξάγεται στην Κοινότητα όντως µε
τιµή χαµηλότερη της ΕΤΕ. Ως εκ τούτου, θα µπορούσαν να
προκύψουν τιµές επαναπώλησης στην Κοινότητα που
εµποδίζουν το µέτρο να επιφέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα,
τουτέστιν την εξάλειψη των ζηµιογόνων συνεπειών του
ντάµπινγκ.
Αν, ωστόσο, οι πωλήσεις που πραγµατοποιούν εξαγωγείς
από τη Λ∆Κ σε συνδεδεµένους εισαγωγείς στην Κοινότητα
υπόκεινταν σε κατ' αξία δασµό, θα µειωνόταν σηµαντικά ο
κίνδυνος διαφυγής δασµών µεταξύ συνδεδεµένων µερών και
θα είναι ευκολότερα ανιχνεύσιµος κάθε ενδεχόµενος αθέµιτος χειρισµός των τιµών. Πράγµατι, ένας κατ' αξία δασµός
θα µπορούσε να υπολογιστεί σε σχέση µε την αξία βάσει των
ισχυόντων κανόνων για τον προσδιορισµό της δασµολογητέας αξίας των εµπορευµάτων που εισήχθησαν στην Κοινότητα, όπως ορίζεται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα (1).
Για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ µη συνδεδεµένων µερών, ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας ορίζει
ότι η αξία, για δασµολογικούς σκοπούς, των εισαγόµενων
αγαθών είναι κανονικά η συναλλακτική αξία. Για να γίνει
αποδεκτή από το τελωνείο µια συναλλακτική αξία µεταξύ
συνδεδεµένων µερών, ο εξαγωγέας πρέπει να αποδείξει ότι η
αξία αυτή προσεγγίζει κατά πολύ µια από τις συναλλακτικές
αξίες που ορίζονται στο άρθρο 30 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. Αποτελεί µέρος της καθηµερινής ρουτίνας
των τελωνειακών αρχών η ανίχνευση ενδεχόµενων υπερβολικά χαµηλών συναλλακτικών αξιών που έχουν καθοριστεί
µε τον τρόπο αυτό. Πράγµατι, αν οι τελωνειακές αρχές ανιχνεύσουν τεχνητά χαµηλή τιµή µεταβίβασης µεταξύ των συνδεδεµένων µερών, τότε υπολογίζουν µία νέα, υψηλότερη,
δασµολογητέα αξία. Η κοινοτική τελωνειακή νοµοθεσία (2)
περιέχει αναλυτικό ορισµό των «συνδεδεµένων µερών» για
δασµολογικούς σκοπούς. Αποτελεί, κατά συνέπεια, µέρος
της καθηµερινής ρουτίνας των τελωνειακών αρχών να αποφασίζουν κατά πόσο µία συναλλαγή πραγµατοποιείται
µεταξύ συνδεδεµένων µερών, και ως εκ τούτου οι τελωνειακές αρχές είναι καλά εξοπλισµένες για να προσδιορίζουν
το καθεστώς των µερών που εµπορεύονται το υπό εξέταση
προϊόν. Έτσι, στην περίπτωση που εφαρµοστεί κατ' αξία
δασµός, οι τελωνειακές αρχές θα είναι σε θέση να εντοπίσουν κάθε δήλωση παράτυπης αξίας µεταξύ συνδεδεµένων
µερών, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό δυσχερέστερη κάθε
καταστρατήγηση.
Θα πρέπει να καταβάλλεται δασµός βάσει του ποσού της
συναλλακτικής αξίας. Στην περίπτωση που τα µέρη µειώσουν
την συναλλακτική αξία, το γεγονός αυτό θα έχει συνέπειες

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(2) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου
1993, για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του
Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕL 253
της 11.10.1993, σ. 1), κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/2002 (ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 11).

11.6.2003

(13)

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, στην περίπτωση της
ΕΤΕ, τα συνδεδεµένα µέρη έχουν σηµαντικότερα κίνητρα να
προβούν σε αθέµιτο χειρισµό των τιµών. Πράγµατι, στην
περίπτωση της ΕΤΕ, οι αθέµιτοι χειρισµοί της τιµής θα οδηγούσαν ενδεχοµένως στην πλήρη αποφυγή του δασµούς
αντιντάµπινγκ. Στην περίπτωση του κατ' αξία δασµού, αντίθετα, οι ενδεχόµενοι αθέµιτοι χειρισµοί της τιµής θα οδηγήσουν µόνο σε χαµηλότερο δασµό, δεδοµένου ότι ο δασµός
υπολογίζεται ως ποσοστό της επιβληθείσας τιµής, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Ο κίνδυνος αθέµιτου χειρισµού είναι
κατά συνέπεια υψηλότερος όταν ισχύει η ΕΤΕ παρά όταν
εφαρµόζεται κατ' αξία δασµός.

(14)

Οι κοινοτικοί παραγωγοί ζήτησαν να µην µεταβληθεί η
µορφή των µέτρων όσον αφορά τις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων εισαγωγέων. Υποστήριξαν ότι υπάρχει κίνδυνος οι
εθνικές τελωνειακές αρχές να µην προσδιορίζουν ορθά το
καθεστώς των συνδεδεµένων εισαγωγέων. Κατά συνέπεια,
εικάζεται ότι οι µη συνδεδεµένοι εισαγωγείς ενδεχοµένως
προσπαθούσαν να θεωρηθούν ως συνδεδεµένα µέρη, επωφελούµενοι µε τον τρόπο αυτό, αδικαιολόγητα, από τον κατ'
αξία δασµό αντί της ΕΤΕ. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και
προηγουµένως, οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να προσδιορίζουν το καθεστώς των εµπλεκόµενων µερών. Επιπλέον,
ανεξάρτητα από τη µορφή του, δηλαδή αν πρόκειται για
ελάχιστη τιµή εισαγωγής ή για κατ' αξία δασµό, το αποτέλεσµα του δασµού είναι ένα και το αυτό, τουτέστιν, η εξουδετέρωση των επιπτώσεων του ζηµιογόνου ντάµπινγκ. Για
τους λόγους αυτούς, ακόµη και στην απίθανη περίπτωση
που οι εισαγωγείς προσπαθούσαν, εσφαλµένα, να θεωρηθούν
ως συνδεδεµένα µέρη, ο δασµός θα εξακολουθήσει να έχει
το ίδιο αποτέλεσµα, αλλά θεωρείται ότι θα µειωθεί ο συνολικός κίνδυνος καταστρατήγησης.

(15)

Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται επίσης το συµπέρασµα ότι αν
οι πωλήσεις που πραγµατοποιούν εξαγωγείς εγκατεστηµένοι
στην Λ∆Κ σε συνδεδεµένα µέρη στην Κοινότητα υπόκεινται
σε κατ' αξία δασµό, οι κίνδυνοι καταστρατήγησης του
δασµού θα µειωθούν κατά πολύ. Κατά συνέπεια, απορρίπτεται το αίτηµα των κοινοτικών παραγωγών να µην µεταβληθεί
η µορφή των µέτρων για τους συνδεδεµένους εισαγωγείς.

(16)

Οι κοινοτικοί παραγωγοί προέβαλαν επίσης το επιχείρηµα
ότι ο καθορισµός της τιµής στο διατακτικό του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1334/1999 «καθαρή, ελεύθερο στα κοινοτικά
σύνορα» εξακολουθεί να παρέχει στον εισαγωγέα τη δυνατότητα εκτελωνισµού των εµπορευµάτων στην αποθήκη του
τελικού πελάτη, περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών υλικοτεχνικής υποστήριξης που προκύπτουν από το στάδιο
«CIF, ελεύθερο» µέχρι το «ελεύθερο στον τελικό πελάτη» και
ότι κατά συνέπεια η τιµή εισαγωγής ενδέχεται να είναι
τεχνητά υψηλή. Κατά συνέπεια, ζητήθηκε η αλλαγή της
διατύπωσης σε «ελεύθερο σε κοινοτικό λιµένα».

11.6.2003
(17)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ωστόσο, η δασµολογητέα αξία που υπολογίστηκε βάσει του
ορισµού «καθαρή, ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα» περιλαµβάνει µόνο το κόστος µεταφοράς και ασφάλισης των εισαγόµενων προϊόντων και τα έξοδα φόρτωσης και διεκπεραίωσης που συνδέονται µε τη µεταφορά των εισαγόµενων
εµπορευµάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Κατά συνέπεια, το κόστος που προκύπτει µετά την εισαγωγή
από τα σύνορα στον τελικό πελάτη δεν περιλαµβάνεται, και
ως εκ τούτου το αίτηµα απορρίπτεται ως αβάσιµο.

(18)

Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υποστήριξε επίσης ότι για
να αποφευχθεί η απορρόφηση των µέτρων, η µορφή των
µέτρων πρέπει να συνίσταται σε διπλό δασµό, τουτέστιν µία
ΕΤΕ ή κατ' αξία δασµό, ανάλογα µε το ποιό είναι υψηλότερο, προκειµένου να αποφευχθεί ενδεχόµενη καταστρατήγηση των τιµών. Το επιχείρηµα δεν τεκµηριώθηκε και κατά
συνέπεια απορρίπτεται.

(19)

Ένα Εµπορικό Επιµελητήριο, τέλος, υποστήριξε ότι κάθε
συναλλαγή που πραγµατοποιείται µε τιµή επιπέδου ΕΤΕ ή
ανώτερο, πιστεύεται ότι επαρκεί για την εξουδετέρωση της
ζηµίας, ανεξάρτητα από το εάν η συναλλαγή αυτή προορίζεται για συνδεδεµένο ή µη συνδεδεµένο µέρος. Αν εφαρµοστεί κατ αξία δασµός σε τιµή επιπέδου ΕΤΕ ή ανώτερο, η
προστασία θα υπερβεί το όριο που είναι αναγκαίο για την
εξουδετέρωση της ζηµίας.

(20)

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι, ανεξάρτητα από τη µορφή
του, δηλαδή αν πρόκειται για ελάχιστη τιµή εισαγωγής ή για
κατ! αξία δασµό, το αποτέλεσµα του δασµού είναι ένα και
το αυτό, τουτέστιν, η εξουδετέρωση των επιπτώσεων του
ζηµιογόνου ντάµπινγκ. Εξάλλου, δεν προτείνεται να εφαρµοστεί κατ' αξία δασµός παράλληλα µε την ΕΤΕ, αλλά αντί της
ΕΤΕ. Επιπλέον, όπως τονίστηκε ανωτέρω, οι εξαγωγείς των
προϊόντων για τα οποία ισχύουν µέτρα αντιντάµπινγκ, θα
µπορούσαν εύκολα να τιµολογούν τα εµπορεύµατα σε
τεχνητά υψηλή τιµή (τουτέστιν ανώτερη από την ΕΤΕ) όταν
εξάγουν σε συνδεδεµένες εταιρείες στην Κοινότητα, και στη
συνέχεια να αντισταθµίζουν την τιµή αυτή µετά τις τελωνειακές διατυπώσεις. Με τον τρόπο αυτό θα καθίστατο η
ΕΤΕ άνευ σηµασίας και οι προκύπτουσες τιµές επαναπώλησης στην Κοινότητα δεν θα µπορούσαν να επωφεληθούν ενδεχοµένως από την εφαρµογή του µέτρου. Για τους
λόγους αυτούς, και αφού λήφθηκε υπόψη ο κίνδυνος αθέµιτου χειρισµού των τιµών κατά τις πωλήσεις µεταξύ συνδεδεµένων µερών, απορρίπτεται το επιχείρηµα που προέβαλε
το Εµπορικό Επιµελητήριο.

Γ. ΑΜΕΣΕΣ/ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

(21)

Όσον αφορά τις πωλήσεις µεταξύ µη συνδεδεµένων µερών,
πρέπει να γίνει περαιτέρω διαχωρισµός µεταξύ των άµεσων
πωλήσεων (δηλαδή µεταξύ ενός εισαγωγέα στην Κοινότητα
και ενός εξαγωγέα στην υπό εξέταση χώρα) και έµµεσων
πωλήσεων (δηλαδή που δεν πραγµατοποιούνται απευθείας
από έναν εξαγωγέα στην υπό εξέταση χώρα σε έναν εισαγωγέα στην Κοινότητα), δεδοµένου ότι στην τελευταία
περίπτωση υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος του αθέµιτου χειρισµού
της τιµής.
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(22)

Ένας εισαγωγέας προέβαλε το επιχείρηµα ότι δεν πρέπει να
υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των άµεσων και των έµµεσων
πωλήσεων στην Κοινότητα δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο θα
οδηγούσε σε άνιση µεταχείριση των διάφορων εισαγωγέων.
Για παράδειγµα, οι εισαγωγείς που αγοράζουν τα προϊόντα
τους µέσω εµπόρων σε τρίτες χώρες θα βρεθούν σε µειονεκτική θέση έναντι των εισαγωγέων που αγοράζουν τα
προϊόντα από εξαγωγέα στην υπό εξέταση χώρα, ακόµη κι
αν όλες οι συµµετέχουσες εταιρείες ήταν µη συνδεδεµένες.

(23)

Πρώτον, υπενθυµίζεται ότι οι δύο τύποι δασµού έχουν ως
αποτέλεσµα την εξουδετέρωση των αποτελεσµάτων του
ζηµιογόνου ντάµπινγκ, και κατά συνέπεια αντιπροσωπεύουν
το ίδιο επίπεδο δασµού. Επιπλέον, η ανάγκη διαφοροποίησης µεταξύ άµεσων και έµµεσων πωλήσεων υπαγορεύεται και από την ανάγκη περιορισµού του κινδύνου αθέµιτου
χειρισµού των τιµών. Πιστεύεται ότι ο κίνδυνος αυτός υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις που οι πωλήσεις δεν πραγµατοποιούνται απευθείας από έναν εξαγωγέα εγκατεστηµένο στην
Λ∆Κ σε µη συνδεδεµένο εισαγωγέα στην Κοινότητα, ως
συνέπεια του υψηλότερου αριθµού των συµµετεχόντων
µερών και της δυσκολίας που αντιµετωπίζουν οι τελωνειακές
αρχές να επαληθεύουν την πλήρη αλυσίδα των γεγονότων
όταν οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται µέσω εµπόρων σε
τρίτες χώρες. Η σοβαρότητα των κινδύνων αυτών αποδεικνύεται και από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή του για το 2000 (1).
Λόγω του σοβαρού κινδύνου αθέµιτου χειρισµού των τιµών
κατά τις έµµεσες πωλήσεις, που θεωρείται ότι αντισταθµίζει
τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατα των εισαγωγέων που προµηθεύονται εµπορεύµατα από τρίτες χώρες, απορρίπτεται το
επιχείρηµα του εισαγωγέα.

(24)

Κατά συνέπεια, συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι άµεσες
πωλήσεις που πραγµατοποιούν εξαγωγείς εγκατεστηµένοι
στην Λ∆Κ προς µη συνδεδεµένο µέρος στην Κοινότητα εξακολουθούν να υπόκεινται στην ΕΤΕ, που διαπιστώθηκε ότι
είναι το κατάλληλο µέτρο στην αρχική έρευνα. Ωστόσο, για
να αποφευχθεί ο κίνδυνος αθέµιτου χειρισµού των τιµών, σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις θα ισχύει κατ αξία δασµός ύψους
27,1 % όπως είχε καθοριστεί και προηγουµένως (2).
∆. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ

(25)

Το άρθρο 145 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της
Επιτροπής ορίζει ότι, για τον προσδιορισµό της δασµολογητέας αξίας, πραγµατοποιείται αναλογική κατανοµή της
πράγµατι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιµής όταν το εµπόρευµα υπέστη ζηµία πριν από τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία. Κατά συνέπεια, οι κατ αξία δασµοί επί των προϊόντων που υπέστησαν ζηµία ακολουθούν τη µείωση της
πράγµατι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιµής όταν το εµπόρευµα υπέστη ζηµία, και ο καταβλητέος δασµός µειώνεται
αυτόµατα.

(26)

Στην περίπτωση εµπορευµάτων που έχουν υποστεί ζηµία και
για τα οποία ισχύει ΕΤΕ, ο καταβλητέος δασµός, τουτέστιν η
διαφορά µεταξύ της ΕΤΕ και της καθαρής τιµής, ελεύθερο
στα κοινοτικά σύνορα, πριν από τον εκτελωνισµό, δεν προσαρµόζεται αυτόµατα προς τα κάτω. Κατά συνέπεια, αν η
ίδια ΕΤΕ που εφαρµόζεται σε εµπορεύµατα που δεν έχουν
υποστεί ζηµία ισχύει και για τα εµπορεύµατα που έχουν
υποστεί ζηµία, τα µέτρα θα µπορούσαν να υπερβαίνουν το
όριο που θεωρείται αναγκαίο για την εξουδετέρωση της
ζηµίας.

(1) ΕΕ C 359 της 15.12.2001, σ. 1, αιτιολογικές σκέψεις 1.31 και 1.35.
(2) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1473/93 του Συµβουλίου (ΕΕ L 145 της
17.6.1993, σ. 1).
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Για να αποφευχθεί η κατάσταση που περιγράφηκε ανωτέρω,
η ΕΤΕ πρέπει, στην περίπτωση εµπορευµάτων που έχουν υποστεί ζηµία, να µειωθεί κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στην
πράγµατι καταβληθείσα ή καταβλητέα τιµή. Οπότε, ο
καταβλητέος δασµός θα ισούται µε τη διαφορά µεταξύ της
µειωµένης ΕΤΕ και της µειωµένης καθαρής τιµής, ελεύθερο
στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από τον εκτελωνισµό.
Οι κοινοτικοί παραγωγοί υποστήριξαν ότι για να αποφευχθεί
η απάτη, πρέπει ο προσδιορισµός της δασµολογητέας αξίας
για τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζηµία να υπολογίζεται
από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα.
Ο υπολογισµός της αξίας των εµπορευµάτων, είτε έχουν
υποστεί ζηµία είτε όχι, διενεργείται από τις τελωνειακές
αρχές σύµφωνα µε σαφώς καθορισµένους κανόνες που περιέχονται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα. Βάσει αυτών των
κανόνων, οι οποίοι εξασφαλίζουν ικανοποιητικό βαθµό αµεροληψίας, πιστεύεται ότι δεν είναι αναγκαία η θέσπιση
περαιτέρω ειδικών διατάξεων. Εποµένως, το αίτηµα απορρίπτεται.
Ελλείψει τεκµηριωµένων επιχειρηµάτων από τα ενδιαφερόµενα µέρη, συνάγεται το συµπέρασµα ότι στην περίπτωση
εµπορευµάτων που υπέστησαν ζηµία πριν από τη θέση τους
σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο καταβλητέος δασµός πρέπει να
ισούται προς τη διαφορά µεταξύ της µειωµένης ελάχιστης
τιµής εισαγωγής και της µειωµένης, καθαρής τιµής, ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, πριν από τον εκτελωνισµό,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/1999
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«2.

11.6.2003

To ποσό του δασµού αντιντάµπινγκ:

α) συνίσταται στη διαφορά µεταξύ της ελάχιστης τιµής εισαγωγής των 112 EUR ανά τόνο και της καθαρής τιµής,
ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, πριν την επιβολή δασµού,
σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η τελευταία αυτή:
— είναι χαµηλότερη από την ελάχιστη τιµή εισαγωγής και
— έχει καθοριστεί βάσει τιµολογίου που εκδόθηκε από
εξαγωγέα εγκατεστηµένο στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της
Κίνας απευθείας σε µη συνδεδεµένο µέρος στην Κοινότητα (πρόσθετος κωδικός Taric Α420)·
β) είναι µηδενικό, εφόσον η καθαρή τιµή, ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, πριν την επιβολή δασµού, έχει καθοριστεί
βάσει τιµολογίου εκδοθέντος από εξαγωγέα εγκατεστηµένο
στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας απευθείας σε µη συνδεδεµένο µέρος στην Κοινότητα και ίσο ή υψηλότερο από την
ελάχιστη τιµή εισαγωγής των 112 EUR ανά τόνο (πρόσθετος κωδικός Taric Α420)·
γ) ισούται µε κατ' αξία δασµό 27,1 % σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στα ανωτέρω στοιχεία α) και β)
(πρόσθετος κωδικός Taric Α999).
Σε περίπτωση που ο δασµός αντιντάµπινγκ καθορίζεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο α) του άρθρου 1 και
τα εµπορεύµατα έχουν υποστεί ζηµία πριν από τη θέση τους σε
ελεύθερη κυκλοφορία και, εποµένως, η καταβλητέα ή καταβληθείσα τιµή υπολογίζεται κατ' αναλογία για τον προσδιορισµό
της δασµολογητέας αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 145 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, η ελάχιστη
τιµή εισαγωγής που καθορίζεται ανωτέρω µειώνεται κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στον κατ' αναλογία υπολογισµό της
πράγµατι καταβληθείσας ή καταβλητέας τιµής. Οπότε, ο
καταβλητέος δασµός ισούται µε τη διαφορά µεταξύ της
µειωµένης ελάχιστης τιµής εισαγωγής και της µειωµένης
καθαρής τιµής, ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από
τον εκτελωνισµό.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επoµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 5 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 986/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Ιουνίου 2003
για τροποποίηση των µέτρων αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 360/2000 στις
εισαγωγές πυρωµένης αδρανούς µαγνησίας (φρυγµένης) καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Συνεπώς, τα ισχύοντα µέτρα δεν θεωρούνται επαρκή για την
εξουδετέρωση του ζηµιογόνου ντάµπινγκ.

(5)

Επιπλέον, τα ισχύοντα µέτρα δεν αντιµετωπίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εισαγόµενα εµπορεύµατα έχουν
υποστεί ζηµίες πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τονιστεί
ότι, εφόσον τα µέτρα δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο όριο για
την εξουδετέρωση της ζηµίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη η
δυνατότητα µείωσης της αξίας στην περίπτωση που τα εµπορεύµατα έχουν υποστεί ζηµία πριν από τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία στην Κοινότητα.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως το
άρθρο 11 παράγραφος 3,
την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή µετά από διαβουλεύσεις µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

3. Έρευνα

1. Ισχύοντα µέτρα
(1)

Τον Φεβρουάριο του 2000, το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 360/2000 (2), επέβαλε οριστικούς δασµούς
αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές πυρωµένης αδρανούς
(φρυγµένης) µαγνησίας («ΠΑΜ») καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας («Λ∆Κ»). Οι δασµοί έλαβαν τη µορφή
ελάχιστης τιµής εισαγωγής («ΕΤΕ»).
2. Έναρξη της διαδικασίας

(2)

(3)

Στις 13 Ιουνίου 2002, η Επιτροπή ανήγγειλε, µε ανακοίνωση που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) («Ανακοίνωση για την έναρξη
διαδικασίας»), την έναρξη µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης
των µέτρων αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται στις εισαγωγές
ΠΑΜ στην Κοινότητα, καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας, δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του βασικού
κανονισµού.
Η διαδικασία επανεξέτασης κινήθηκε µε πρωτοβουλία της
Επιτροπής προκειµένου να εξεταστεί η καταλληλότητα της
µορφής των ισχυόντων µέτρων. Με τα ισχύοντα µέτρα υπό
µορφή ΕΤΕ δεν γίνεται διαφοροποίηση µεταξύ των πωλήσεων που πραγµατοποιούνται στα συνδεδεµένα µέρη και των
πωλήσεων που πραγµατοποιούνται στα µη συνδεδεµένα
µέρη, ή µεταξύ των άµεσων πωλήσεων στην Κοινότητα και
των έµµεσων πωλήσεων, τουτέστιν, των πωλήσεων που δεν
πραγµατοποιούνται απευθείας από έναν εξαγωγέα της υπό
εξέταση χώρας σε έναν εισαγωγέα στην Κοινότητα. Αυτή η
έλλειψη διαφοροποίησης µεταξύ των διάφορων τύπων πωλήσεων οδηγεί ενδεχοµένως σε προβλήµατα καταστρατήγησης.
Πράγµατι, τα µέρη θα µπορούσαν να ορίσουν την τιµή εισαγωγής σε τεχνητά υψηλά επίπεδα κατά την είσοδο στην
Κοινότητα, προκειµένου να αποφύγουν την πληρωµή των
δασµών αντιντάµπινγκ. Αυτό το τεχνητά υψηλό επίπεδο είναι
δυνατό να επιτευχθεί µέσω συµφωνίας µεταξύ των συνδεδεµένων µερών ή επειδή η τιµή διογκώθηκε λόγω των διαδοχικών πωλήσεων πριν από τον εκτελωνισµό.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ.
1).
(2) ΕΕ L 46 της 18.2.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ C 140 της 13.6.2002, σ. 4.

(6)

Η Επιτροπή ενηµέρωσε επίσηµα τους παραγωγούς-εξαγωγείς,
τους εισαγωγείς, τους χρήστες που είναι γνωστό ότι
ενδιαφέρονται και τις ενώσεις τους, τους αντιπροσώπους της
υπό εξέταση χώρας εξαγωγής και τους κοινοτικούς παραγωγούς σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας.

(7)

Τα ενδιαφερόµενα µέρη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά
σε ακρόαση εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην
ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(8)

Ένα Εµπορικό Επιµελητήριο στην υπό εξέταση χώρα, καθώς
και ορισµένοι κοινοτικοί παραγωγοί και εισαγωγείς/έµποροι
της Κοινότητας, γνωστοποίησαν γραπτώς τις απόψεις τους.
∆εκτά σε ακρόαση έγιναν όλα τα µέρη που το ζήτησαν εντός
της καθορισθείσας προθεσµίας και τα οποία απέδειξαν ότι η
ακρόασή τους επιβάλλεται ένεκα ειδικών λόγων.

(9)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες
που έκρινε απαραίτητες προκειµένου να προσδιοριστεί η
καταλληλότητα των ισχυόντων µέτρων.

Β. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ
(10)

Όταν πραγµατοποιούν εξαγωγές σε συνδεδεµένες εταιρείες
στην Κοινότητα, οι εξαγωγείς που υπόκεινται στα µέτρα
είναι σε θέση να τιµολογούν τα εµπορεύµατα σε τιµή
ανώτερη της ΕΤΕ, και στη συνέχεια να αντισταθµίζουν την
τιµή αυτή µετά τις τελωνειακές διατυπώσεις. Το γεγονός
αυτό µπορεί να καταστήσει αναποτελεσµατική την ΕΤΕ,
δεδοµένου ότι θα µπορούσε να σηµάνει ότι το υπό εξέταση
προϊόν εξακολουθεί να εξάγεται στην Κοινότητα όντως µε
τιµή χαµηλότερη της ΕΤΕ. Ως εκ τούτου, θα µπορούσαν να
προκύψουν τιµές επαναπώλησης στην Κοινότητα που
εµποδίζουν το µέτρο να επιφέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα,
τουτέστιν την εξάλειψη των ζηµιογόνων συνεπειών του
ντάµπινγκ.

L 143/6
(11)

(12)

(13)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν, ωστόσο, οι πωλήσεις που πραγµατοποιούν εξαγωγείς
από τη Λ∆Κ σε συνδεδεµένους εισαγωγείς στην Κοινότητα
υπόκεινταν σε κατ' αξία δασµό, θα µειωνόταν σηµαντικά ο
κίνδυνος διαφυγής δασµών µεταξύ συνδεδεµένων µερών και
θα είναι ευκολότερα ανιχνεύσιµος κάθε ενδεχόµενος αθέµιτος χειρισµός των τιµών. Πράγµατι, ένας κατ' αξία δασµός
θα µπορούσε να υπολογιστεί σε σχέση µε την αξία βάσει των
ισχυόντων κανόνων για τον προσδιορισµό της δασµολογητέας αξίας των εµπορευµάτων που εισήχθησαν στην Κοινότητα, όπως ορίζεται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα (1).
Για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ µη συνδεδεµένων µερών, ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας ορίζει
ότι η αξία, για δασµολογικούς σκοπούς, των εισαγόµενων
αγαθών είναι κανονικά η συναλλακτική αξία. Για να γίνει
αποδεκτή από το τελωνείο µία συναλλακτική αξία µεταξύ
συνδεδεµένων µερών, ο εξαγωγέας πρέπει να αποδείξει ότι η
αξία αυτή προσεγγίζει κατά πολύ µία από τις συναλλακτικές
αξίες που ορίζονται στο άρθρο 30 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. Αποτελεί µέρος της καθηµερινής ρουτίνας
των τελωνειακών αρχών η ανίχνευση ενδεχόµενων υπερβολικά χαµηλών συναλλακτικών αξιών που έχουν καθοριστεί
µε τον τρόπο αυτό. Πράγµατι, αν οι τελωνειακές αρχές ανιχνεύσουν τεχνητά χαµηλή τιµή µεταβίβασης µεταξύ των συνδεδεµένων µερών, τότε υπολογίζουν µία νέα, υψηλότερη,
δασµολογητέα αξία. Η κοινοτική τελωνειακή νοµοθεσία (2)
περιέχει αναλυτικό ορισµό των «συνδεδεµένων µερών» για
δασµολογικούς σκοπούς. Αποτελεί, κατά συνέπεια, µέρος
της καθηµερινής ρουτίνας των τελωνειακών αρχών να αποφασίζουν κατά πόσο µία συναλλαγή πραγµατοποιείται
µεταξύ συνδεδεµένων µερών, και ως εκ τούτου οι τελωνειακές αρχές είναι καλά εξοπλισµένες για να προσδιορίζουν
το καθεστώς των µερών που εµπορεύονται το υπό εξέταση
προϊόν. Έτσι, στην περίπτωση που εφαρµοστεί κατ' αξία
δασµός, οι τελωνειακές αρχές θα είναι σε θέση να εντοπίσουν κάθε δήλωση παράτυπης αξίας µεταξύ συνδεδεµένων
µερών, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό δυσχερέστερη κάθε
καταστρατήγηση.

Θα πρέπει να καταβάλλεται δασµός βάσει του ποσού της
συναλλακτικής αξίας. Στην περίπτωση που τα µέρη µειώσουν
την συναλλακτική αξία, το γεγονός αυτό θα έχει συνέπειες
στις επόµενες επανεξετάσεις, περιλαµβανοµένων και των
ερευνών κατά των απορροφήσεων, δεδοµένου ότι οι χαµηλές
αυτές συναλλακτικές αξίες θα ληφθούν ως βάση για τον
προσδιορισµό της νέας τιµής εξαγωγής, µε το ενδεχόµενο
της αύξησης του περιθωρίου ντάµπινγκ. Στο πλαίσιο αυτό,
στην περίπτωση ενός κατ' αξία δασµού, οι (χαµηλές) συναλλακτικές αξίες αποδεικνύονται από τα σχετικά έγγραφα
µεταφοράς.

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, στην περίπτωση της
ΕΤΕ, τα συνδεδεµένα µέρη έχουν σηµαντικότερα κίνητρα να
προβούν σε αθέµιτο χειρισµό των τιµών. Πράγµατι, στην
περίπτωση της ΕΤΕ, οι αθέµιτοι χειρισµοί της τιµής θα οδηγούσαν ενδεχοµένως στην πλήρη αποφυγή του δασµού
αντιντάµπινγκ. Στην περίπτωση του κατ' αξία δασµού, αντίθετα, οι ενδεχόµενοι αθέµιτοι χειρισµοί της τιµής θα οδη-

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(2) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου
1993, για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του
Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕL 253
της 11.10.1993, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/2002 (ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 11).
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γούσαν µόνο σε χαµηλότερο δασµό, δεδοµένου ότι ο
δασµός υπολογίζεται ως ποσοστό της επιβληθείσας τιµής,
οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Ο κίνδυνος αθέµιτου χειρισµού είναι κατά συνέπεια υψηλότερος όταν ισχύει η ΕΤΕ
παρά όταν εφαρµόζεται κατ' αξία δασµός.

(14)

Οι κοινοτικοί παραγωγοί ζήτησαν να µην µεταβληθεί η
µορφή των µέτρων όσον αφορά τις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων εισαγωγέων. Υποστήριξαν ότι υπάρχει κίνδυνος οι
εθνικές τελωνειακές αρχές να µην προσδιορίζουν ορθά το
καθεστώς των συνδεδεµένων εισαγωγέων. Κατά συνέπεια,
εικάζεται ότι οι µη συνδεδεµένοι εισαγωγείς ενδεχοµένως
προσπαθούσαν να θεωρηθούν ως συνδεδεµένα µέρη, επωφελούµενοι µε τον τρόπο αυτό, αδικαιολόγητα, από τον κατ'
αξία δασµό αντί της ΕΤΕ. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και
προηγουµένως, οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να προσδιορίζουν το καθεστώς των εµπλεκόµενων µερών. Επιπλέον,
ανεξάρτητα από τη µορφή του, δηλαδή αν πρόκειται για
ελάχιστη τιµή εισαγωγής ή για κατ' αξία δασµό, το αποτέλεσµα του δασµού είναι ένα και το αυτό, τουτέστιν, η εξουδετέρωση των επιπτώσεων του ζηµιογόνου ντάµπινγκ. Για
τους λόγους αυτούς, ακόµη και στην απίθανη περίπτωση
που οι εισαγωγείς προσπαθούσαν, εσφαλµένα, να θεωρηθούν
ως συνδεδεµένα µέρη, ο δασµός θα εξακολουθήσει µεν να
έχει το ίδιο αποτέλεσµα, αλλά θεωρείται ότι θα µειωθεί ο
συνολικός κίνδυνος καταστρατήγησης.

(15)

Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται επίσης το συµπέρασµα ότι αν
οι πωλήσεις που πραγµατοποιούν εξαγωγείς εγκατεστηµένοι
στην Λ∆Κ σε συνδεδεµένα µέρη στην Κοινότητα υπόκεινται
σε κατ' αξία δασµό, οι κίνδυνοι καταστρατήγησης του
δασµού θα µειωθούν κατά πολύ. Κατά συνέπεια, απορρίπτεται το αίτηµα των κοινοτικών παραγωγών να µην µεταβληθεί
η µορφή των µέτρων για τους συνδεδεµένους εισαγωγείς.

(16)

Οι κοινοτικοί παραγωγοί προέβαλαν επίσης το επιχείρηµα
ότι ο καθορισµός της τιµής στο διατακτικό του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 360/2000 «καθαρή, ελεύθερο στα κοινοτικά
σύνορα» εξακολουθεί να παρέχει στον εισαγωγέα τη δυνατότητα εκτελωνισµού των εµπορευµάτων στην αποθήκη του
τελικού πελάτη, περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών υλικοτεχνικής υποστήριξης που προκύπτουν από το στάδιο
«CIF, ελεύθερο» µέχρι το «ελεύθερο στον τελικό πελάτη» και
ότι κατά συνέπεια η τιµή εισαγωγής ενδέχεται να είναι
τεχνητά υψηλή. Κατά συνέπεια, ζητήθηκε η αλλαγή της
διατύπωσης σε «ελεύθερο σε κοινοτικό λιµένα».

(17)

Ωστόσο, η δασµολογητέα αξία που υπολογίστηκε βάσει του
ορισµού «καθαρή, ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα» περιλαµβάνει µόνο το κόστος µεταφοράς και ασφάλισης των εισαγόµενων προϊόντων και τα έξοδα φόρτωσης και διεκπεραίωσης που συνδέονται µε τη µεταφορά των εισαγόµενων
εµπορευµάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Κατά συνέπεια, το κόστος που προκύπτει µετά την εισαγωγή
από τα σύνορα στον τελικό πελάτη δεν περιλαµβάνεται, και
ως εκ τούτου το αίτηµα απορρίπτεται ως αβάσιµο.
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(18)

Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υποστήριξε επίσης ότι για
να αποφευχθεί η απορρόφηση των µέτρων, η µορφή των
µέτρων πρέπει να συνίσταται σε διπλό δασµό, τουτέστιν µία
ΕΤΕ ή κατ' αξία δασµό, ανάλογα µε το ποιό είναι υψηλότερο, προκειµένου να αποφευχθεί ενδεχόµενη καταστρατήγηση των τιµών. Το επιχείρηµα δεν τεκµηριώθηκε και κατά
συνέπεια απορρίπτεται.

(19)

Ένα Εµπορικό Επιµελητήριο, τέλος, υποστήριξε ότι κάθε
συναλλαγή που πραγµατοποιείται µε τιµή επιπέδου ΕΤΕ ή
ανώτερο, πιστεύεται ότι επαρκεί για την εξουδετέρωση της
ζηµίας, ανεξάρτητα από το εάν η συναλλαγή αυτή προορίζεται για συνδεδεµένο ή µη συνδεδεµένο µέρος. Αν εφαρµοστεί κατ' αξία δασµός σε τιµή επιπέδου ΕΤΕ ή ανώτερο, η
προστασία θα υπερβεί το όριο που είναι αναγκαίο για την
εξουδετέρωση της ζηµίας.

(20)

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι, ανεξάρτητα από τη µορφή
του, δηλαδή αν πρόκειται για ελάχιστη τιµή εισαγωγής ή για
κατ' αξία δασµό, το αποτέλεσµα του δασµού είναι ένα και
το αυτό, τουτέστιν, η εξουδετέρωση των επιπτώσεων του
ζηµιογόνου ντάµπινγκ. Εξάλλου, δεν προτείνεται να εφαρµοστεί κατ' αξία δασµός παράλληλα µε την ΕΤΕ, αλλά αντί της
ΕΤΕ. Επιπλέον, όπως τονίστηκε ανωτέρω, οι εξαγωγείς των
προϊόντων για τα οποία ισχύουν µέτρα αντιντάµπινγκ, θα
µπορούσαν εύκολα να τιµολογούν τα εµπορεύµατα σε
τεχνητά υψηλή τιµή (τουτέστιν ανώτερη από την ΕΤΕ) όταν
εξάγουν σε συνδεδεµένες εταιρείες στην Κοινότητα, και στη
συνέχεια να αντισταθµίζουν την τιµή αυτή µετά τις τελωνειακές διατυπώσεις. Με τον τρόπο αυτό θα καθίστατο η
ΕΤΕ άνευ σηµασίας και οι προκύπτουσες τιµές επαναπώλησης στην Κοινότητα δεν θα µπορούσαν να επωφεληθούν ενδεχοµένως από την εφαρµογή του µέτρου. Για τους
λόγους αυτούς, και αφού λήφθηκε υπόψη ο κίνδυνος αθέµιτου χειρισµού των τιµών κατά τις πωλήσεις µεταξύ συνδεδεµένων µερών, απορρίπτεται το επιχείρηµα που προέβαλε
το Εµπορικό Επιµελητήριο.

(23)

Πρώτον, υπενθυµίζεται ότι οι δύο τύποι δασµού έχουν ως
αποτέλεσµα την εξουδετέρωση των αποτελεσµάτων του
ζηµιογόνου ντάµπινγκ, και κατά συνέπεια αντιπροσωπεύουν
το ίδιο επίπεδο δασµού. Επιπλέον, η ανάγκη διαφοροποίησης µεταξύ άµεσων και έµµεσων πωλήσεων υπαγορεύεται και από την ανάγκη περιορισµού του κινδύνου αθέµιτου
χειρισµού των τιµών. Πιστεύεται ότι ο κίνδυνος αυτός υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις που οι πωλήσεις δεν πραγµατοποιούνται απευθείας από έναν εξαγωγέα εγκατεστηµένο στην
Λ∆Κ σε µη συνδεδεµένο εισαγωγέα στην Κοινότητα, ως
συνέπεια του υψηλότερου αριθµού των συµµετεχόντων
µερών και της δυσκολίας που αντιµετωπίζουν οι τελωνειακές
αρχές να επαληθεύουν την πλήρη αλυσίδα των γεγονότων
όταν οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται µέσω εµπόρων σε
τρίτες χώρες. Η σοβαρότητα των κινδύνων αυτών αποδεικνύεται και από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή του για το 2000 (1).
Λόγω του σοβαρού κινδύνου αθέµιτου χειρισµού των τιµών
κατά τις έµµεσες πωλήσεις, που θεωρείται ότι αντισταθµίζει
τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατα των εισαγωγέων που προµηθεύονται εµπορεύµατα από τρίτες χώρες, απορρίπτεται το
επιχείρηµα του εισαγωγέα.

(24)

Κατά συνέπεια, συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι άµεσες
πωλήσεις που πραγµατοποιούν εξαγωγείς εγκατεστηµένοι
στην Λ∆Κ προς µη συνδεδεµένο µέρος στην Κοινότητα εξακολουθούν να υπόκεινται στην ΕΤΕ, που διαπιστώθηκε ότι
είναι το κατάλληλο µέτρο στην αρχική έρευνα. Ωστόσο, για
να αποφευχθεί ο κίνδυνος αθέµιτου χειρισµού των τιµών, σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις θα ισχύει κατ' αξία δασµός
ύψους 63,3 % όπως είχε καθοριστεί και προηγουµένως (2).

∆. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ

(25)

Το άρθρο 145 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της
Επιτροπής ορίζει ότι, για τον προσδιορισµό της δασµολογητέας αξίας, πραγµατοποιείται αναλογική κατανοµή της
πράγµατι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιµής όταν το εµπόρευµα υπέστη ζηµία πριν από τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία. Κατά συνέπεια, οι κατ' αξία δασµοί επί των προϊόντων που υπέστησαν ζηµία ακολουθούν τη µείωση της
πράγµατι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιµής όταν το εµπόρευµα υπέστη ζηµία, και ο καταβλητέος δασµός µειώνεται
αυτόµατα.

(26)

Στην περίπτωση εµπορευµάτων που έχουν υποστεί ζηµία και
για τα οποία ισχύει ΕΤΕ, ο καταβλητέος δασµός, τουτέστιν η
διαφορά µεταξύ της ΕΤΕ και της καθαρής τιµής, ελεύθερο
στα κοινοτικά σύνορα, πριν από τον εκτελωνισµό, δεν προσαρµόζεται αυτόµατα προς τα κάτω. Κατά συνέπεια, αν η
ίδια ΕΤΕ που εφαρµόζεται σε εµπορεύµατα που δεν έχουν
υποστεί ζηµία ισχύει και για τα εµπορεύµατα που έχουν
υποστεί ζηµία, τα µέτρα θα µπορούσαν να υπερβαίνουν το
όριο που θεωρείται αναγκαίο για την εξουδετέρωση της
ζηµίας.

Γ. ΑΜΕΣΕΣ/ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

(21)

(22)

Όσον αφορά τις πωλήσεις µεταξύ µη συνδεδεµένων µερών,
πρέπει να γίνει περαιτέρω διαχωρισµός µεταξύ των άµεσων
πωλήσεων (δηλαδή µεταξύ ενός εισαγωγέα στην Κοινότητα
και ενός εξαγωγέα στην υπό εξέταση χώρα) και έµµεσων
πωλήσεων (δηλαδή που δεν πραγµατοποιούνται απευθείας
από έναν εξαγωγέα στην υπό εξέταση χώρα σε έναν εισαγωγέα στην Κοινότητα), δεδοµένου ότι στην τελευταία περίπτωση υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος του αθέµιτου χειρισµού της
τιµής.
Ένας εισαγωγέας προέβαλε το επιχείρηµα ότι δεν πρέπει να
υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των άµεσων και των έµµεσων
πωλήσεων στην Κοινότητα δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο θα
οδηγούσε σε άνιση µεταχείριση των διάφορων εισαγωγέων.
Για παράδειγµα, οι εισαγωγείς που αγοράζουν τα προϊόντα
τους µέσω εµπόρων σε τρίτες χώρες θα βρεθούν σε µειονεκτική θέση έναντι των εισαγωγέων που αγοράζουν τα
προϊόντα από εξαγωγέα στην υπό εξέταση χώρα, ακόµη κι
αν όλες οι συµµετέχουσες εταιρείες ήταν µη συνδεδεµένες.
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(1) ΕΕ C 359 της 15.12.2001, σ. 1, αιτιολογικά σηµεία 1.31 και 1.35.
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3386/93 του Συµβουλίου (ΕΕ L 306 της
11.12.1993, σ. 16).
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Για να αποφευχθεί η κατάσταση που περιγράφηκε ανωτέρω,
η ΕΤΕ πρέπει, στην περίπτωση εµπορευµάτων που έχουν υποστεί ζηµία, να µειωθεί κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στην
πράγµατι καταβληθείσα ή καταβλητέα τιµή. Οπότε, ο
καταβλητέος δασµός θα ισούται µε τη διαφορά µεταξύ της
µειωµένης ΕΤΕ και της µειωµένης καθαρής τιµής, ελεύθερο
στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από τον εκτελωνισµό.
Οι κοινοτικοί παραγωγοί υποστήριξαν ότι για να αποφευχθεί
η απάτη, πρέπει ο προσδιορισµός της δασµολογητέας αξίας
για τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζηµία να υπολογίζεται
από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα.
Ο υπολογισµός της αξίας των εµπορευµάτων, είτε έχουν
υποστεί ζηµία είτε όχι, διενεργείται από τις τελωνειακές
αρχές σύµφωνα µε σαφώς καθορισµένους κανόνες που περιέχονται στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα. Βάσει αυτών των
κανόνων, οι οποίοι εξασφαλίζουν ικανοποιητικό βαθµό αµεροληψίας, πιστεύεται ότι δεν είναι αναγκαία η θέσπιση
περαιτέρω ειδικών διατάξεων. Εποµένως, το αίτηµα απορρίπτεται.
Ελλείψει τεκµηριωµένων επιχειρηµάτων από τα ενδιαφερόµενα µέρη, συνάγεται το συµπέρασµα ότι στην περίπτωση
εµπορευµάτων που υπέστησαν ζηµία πριν από τη θέση τους
σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο καταβλητέος δασµός πρέπει να
ισούται προς τη διαφορά µεταξύ της µειωµένης ελάχιστης
τιµής εισαγωγής και της µειωµένης, καθαρής τιµής, ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, πριν από τον εκτελωνισµό,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 360/2000
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«2.

11.6.2003

Το ποσό του δασµού αντιντάµπινγκ:

α) συνίσταται στη διαφορά µεταξύ της ελάχιστης τιµής εισαγωγής των 120 EUR ανά τόνο και της καθαρής τιµής,
ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, πριν την επιβολή δασµού,
σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η τελευταία αυτή:
— είναι χαµηλότερη από την ελάχιστη τιµή εισαγωγής και
— έχει καθοριστεί βάσει τιµολογίου που εκδόθηκε από
εξαγωγέα εγκατεστηµένο στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της
Κίνας απευθείας σε µη συνδεδεµένο µέρος στην Κοινότητα (πρόσθετος κωδικός Taric A439).
β) είναι µηδενικό, εφόσον η καθαρή τιµή, ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, πριν την επιβολή δασµού, έχει καθοριστεί
βάσει τιµολογίου εκδοθέντος από εξαγωγέα εγκατεστηµένο
στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας απευθείας σε µη συνδεδεµένο µέρος στην Κοινότητα και ίσο ή υψηλότερο από την
ελάχιστη τιµή εισαγωγής των 120 EUR ανά τόνο (πρόσθετος κωδικός Taric A439)·
γ) ισούται µε κατ' αξία δασµό 63,3 % σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στα ανωτέρω στοιχεία α) και β)
(πρόσθετος κωδικός Taric A999).
Σε περίπτωση που ο δασµός αντιντάµπινγκ καθορίζεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο α) του άρθρου 1 και
τα εµπορεύµατα έχουν υποστεί ζηµία πριν από τη θέση τους σε
ελεύθερη κυκλοφορία και, εποµένως, η καταβλητέα ή καταβληθείσα τιµή υπολογίζεται κατ' αναλογία για τον προσδιορισµό
της δασµολογητέας αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 145 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, η ελάχιστη
τιµή εισαγωγής που καθορίζεται ανωτέρω µειώνεται κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στον κατ' αναλογία υπολογισµό της
πράγµατι καταβληθείσας ή καταβλητέας τιµής. Οπότε, ο
καταβλητέος δασµός ισούται µε τη διαφορά µεταξύ της
µειωµένης ελάχιστης τιµής εισαγωγής και της µειωµένης
καθαρής τιµής, ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από
τον εκτελωνισµό.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 5 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 2003
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
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. 1947/2002 (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
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

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 11 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

0702 00 00

052
096
999

83,4
83,0
83,2

0707 00 05

052
999

109,0
109,0

0709 90 70

052
999

92,0
92,0

0805 50 10

382
388
528
999

63,8
57,5
42,0
54,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
528
720
800
804
999

80,6
117,1
89,5
80,8
85,6
67,9
107,6
224,9
111,7
107,3

0809 10 00

052
999

322,6
322,6

0809 20 95

064
068
400
999

261,1
156,6
280,1
232,6

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 988/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 2003
για την προκήρυξη δηµοπρασίας για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες βιοµηχανικές
χρήσεις, αριθ. 45/2003 ΕΚ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003 (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 περί κοινής οργανώσεως της
αµπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τους µηχανισµούς της
αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 625/2003 (4), και ιδίως το άρθρο 80,

Με τη δηµοπρασία αριθ. 45/2003 ΕΚ, πωλείται αλκοόλη οινικής
προέλευσης για νέες βιοµηχανικές χρήσεις. Η αλκοόλη προέρχεται
από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 39 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 822/87 και στο άρθρο 27 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχεται από το γαλλικό οργανισµό
παρεµβάσεως.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Ο όγκος που αφορά η πωλούµενη αλκοόλη ανέρχεται σε 130 000
εκατόλιτρα αλκοόλης 100 % vol. Οι αριθµοί των δεξαµενών
(cuves), οι τόποι αποθήκευσης και ο όγκος της αλκοόλης 100 %
vol που περιέχονται σε καθεµία από τις δεξαµενές αυτές περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 καθορίζει, µεταξύ
άλλων, τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν τη
διάθεση των αποθεµάτων αλκοόλης που έχουν συσταθεί
µετά από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27,
28 και 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχονται από τους οργανισµούς παρεµβάσεως.

(1)

(2)

(3)

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

Πρέπει να προβούµε σε δηµοπρασίες για την πώληση
αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες βιοµηχανικές χρήσεις
προκειµένου να περιοριστούν τα αποθέµατα κοινοτικής
οινικής αλκοόλης και να επιτραπεί η υλοποίηση στην Κοινότητα βιοµηχανικών σχεδίων περιορισµένης έκτασης ή η
µεταποίηση σε εµπορεύµατα που προορίζονται για εξαγωγή
για βιοµηχανικούς σκοπούς. Η κοινοτική οινική αλκοόλη
έχει αποθεµατοποιηθεί από τα κράτη µέλη και αποτελείται
από ποσότητες που προέρχονται από τις αποστάξεις που
αναφέρονται στα άρθρα 35 και 39 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87 του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1987,
περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής αγοράς (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1677/1999 (6), καθώς και στο άρθρο 27 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

Η πώληση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79, 81,
82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 και 101 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1623/2000 και του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2799/98.

Μετά από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση του νέου
γεωργονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ (7), οι τιµές
προσφοράς και οι εγγυήσεις πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ
και οι πληρωµές πρέπει να πραγµατοποιούνται σε ευρώ.

ή αποστέλλονται στη διεύθυνση του οργανισµού αυτού µε
συστηµένη επιστολή.

Πρέπει να καθορισθούν οι ελάχιστες τιµές για την υποβολή
των προσφορών, διαφοροποιηµένες ανάλογα µε την κατηγορία της τελικής χρήσης.

(4)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

Άρθρο 2

179 της 14.7.1999, σ. 1.
122 της 16.5.2003, σ. 1.
194 της 31.7.2000, σ. 45.
90 της 8.4.2003, σ. 4.
84 της 27.3.1987, σ. 1.
199 της 30.7.1999, σ. 8.
349 της 24.12.1998, σ. 1.

Άρθρο 3
Οι προσφορές υποβάλλονται στον σχετικό οργανισµό παρέµβασης
που κατέχει την εν λόγω αλκοόλη:
Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [τηλ.: (33-5)
57 55 20 00· τέλεξ: 57 20 25· φαξ (33-5) 57 55 20 59],

Οι προσφορές εσωκλείονται σε σφραγισµένο φάκελο που φέρει την
ένδειξη «Υποβολή-δηµοπρασία για νέες βιοµηχανικές χρήσεις αριθ.
45/2003 ΕΚ», ο οποίος εσωκλείεται σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση του σχετικού οργανισµού παρέµβασης.
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη συστάσεως, στο σχετικό οργανισµό παρεµβάσεως που κατέχει την εν
λόγω αλκοόλη, εγγυήσεως συµµετοχής 4 ευρώ ανά εκατόλιτρο
αλκοόλης σε 100 % vol.
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Άρθρο 4
Οι ελάχιστες τιµές για τις οποίες µπορούν να υποβληθούν προσφορές ανέρχονται σε 7 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 %
vol, που προορίζεται για την παρασκευή αρτοποιητικής ζύµης, σε
26 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται
για την παρασκευή χηµικών προϊόντων του τύπου αµίνες και
χλωράλη για την εξαγωγή, 32 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε
100 % vol, που προορίζεται για την παρασκευή eau de Cologne
για την εξαγωγή, και σε 7,5 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε
100 % vol, που προορίζεται για άλλες βιοµηχανικές χρήσεις.

11.6.2003

Ο οργανισµός παρεµβάσεως παρέχει οποιαδήποτε χρήσιµη πληροφορία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πωλουµένων αλκοολών.

Άρθρο 6
Η εγγύηση ορθής εκτελέσεως ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ ανά
εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Οι διαδικασίες που αφορούν τη δειγµατοληψία έχουν καθορισθεί
στο άρθρο 98 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000. Η τιµή των
δειγµάτων ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά λίτρο.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ αριθ. 45/2003 ΕΚ
Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της πωλούµενης αλκοόλης

Κράτος µέλος

Γαλλία

Τόπος αποθεµατοποίησης

Onivins-Longuefuye
F-53200 Longuefuye

Onivins-Port La Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port La Nouvelle
Σύνολο

Αριθµός δεξαµενών (cuves)

Όγκος σε
εκατόλιτρα
αλκοόλης
100 % vol

Αναφορά στα
άρθρα των
κανονισµών
(ΕΟΚ) αριθ.
822/87 και
(ΕΚ) αριθ.
1493/1999

Τύπος
αλκοόλης

Αλκοολικός
τίτλος
(σε % vol)

8

22 345

27

ακατέργαστη

+ 92

7

22 530

27

ακατέργαστη

+ 92

12

22 380

27

ακατέργαστη

+ 92

13

22 360

27

ακατέργαστη

+ 92

19

13 225

27

ακατέργαστη

+ 92

16

3 490

39

ακατέργαστη

+ 92

13

160

35

ακατέργαστη

+ 92

7

23 510

27

ακατέργαστη

+ 92

130 000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 989/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 668/2001 όσον αφορά την αύξηση της ποσότητας που
τίθεται σε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο γερµανικός οργανισµός
παρέµβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
668/2001.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.

(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 668/2001 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
937/2003 (6), προκήρυξε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή 3 800 088 τόνων κριθής που κατέχει ο γερµανικός
οργανισµός παρέµβασης.

(3)

Η Γερµανία πληροφόρησε την Επιτροπή για την πρόθεση
του οργανισµού παρεµβάσεώς του να προβεί σε αύξηση
κατά 499 361 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε διαγωνισµό για εξαγωγή. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της
αγοράς, πρέπει να δοθεί ευνοϊκή απάντηση στην αίτηση που
υπέβαλε η Γερµανία.
Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που τίθενται σε διαγωνισµό, πρέπει να προβούµε ευνοϊκά και χωρίς
καθυστέρηση στις τροποποιήσεις του καταλόγου των
περιοχών και των αποθηκευµένων ποσοτήτων.

(4)

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 668/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 4 299 449
τόνων κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από
τη Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κύπρο, την Εσθονία, τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την Ουγγαρία, τη Λεττονία, τη
Λιθουανία, τη Μάλτα, το Μεξικό, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη
Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι οι 4 299 449 τόνοι κριθής.»
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
187 της 26.7.2000, σ. 24.
93 της 3.4.2001, σ. 20.
133 της 29.5.2003, σ. 51.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg/Bayern
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen

Ποσότητα

1 592 818
399 022
2 307 609»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 990/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 968/2002 όσον αφορά την αύξηση της ποσότητας που
τίθεται σε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο οργανισµός παρέµβασης του
Ηνωµένου Βασιλείου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
968/2002.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.

(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 968/2002 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
937/2003 (6), προκήρυξε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή 88 011 τόνων κριθής που κατέχει ο οργανισµός
παρέµβασης του Ηνωµένου Βασιλείου.

(3)

Το Ηνωµένο Βασίλειο πληροφόρησε την Επιτροπή για την
πρόθεση του οργανισµού παρεµβάσεώς του να προβεί σε
αύξηση κατά 34 501 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε
διαγωνισµό για εξαγωγή. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της
αγοράς, πρέπει να δοθεί ευνοϊκή απάντηση στην αίτηση που
υπέβαλε το Ηνωµένο Βασίλειο.
Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που τίθενται σε διαγωνισµό, πρέπει να προβούµε ευνοϊκά και χωρίς
καθυστέρηση στις τροποποιήσεις του καταλόγου των
περιοχών και των αποθηκευµένων ποσοτήτων.

(4)

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 968/2002 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 122 512 τόνων
κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από τη
Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κύπρο, την Εσθονία, τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, την Ουγγαρία, τη Λεττονία, τη
Λιθουανία, τη Μάλτα, το Μεξικό, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη
Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι οι 122 512 τόνοι κριθής.»
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
191 της
187 της
149 της
133 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
31.7.1993, σ. 76.
26.7.2000, σ. 24.
7.6.2002, σ. 15.
29.5.2003, σ. 51.

11.6.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 143/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Ποσότητα

England

50 441

Scotland

72 071»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 991/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 2003
για τον καθορισµό των συντελεστών χορήγησης για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβλήθηκαν τον Μάιο 2003 για ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα στα πλαίσια ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων που άνοιξαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης
∆εκεµβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων και το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 787/
2003 (4), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Για να εφαρµοσθούν οι παραχωρήσεις µε τη µορφή κοινοτικών
δασµολογικών ποσοστώσεων για την Πολωνία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Σλαβακία, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 787/2003 της
Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβου-

λίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων και το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων και
για την παρέκκλιση από τον κανονισµό αυτό, προβλέπει την υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής από την 1η έως τις
25 Μαΐου 2003 για ορισµένα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001. ∆εδοµένου
ότι οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον
Μάιο 2003 αφορούν ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιµες,
πρέπει να καθορισθούν συντελεστές χορήγησης για τις ζητούµενες
ποσότητες,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ποσότητες για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά εισαγωγής
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 787/2003 για
τα προϊόντα που υπάγονται στις ποσοστώσεις που αναφέρονται στα
σηµεία 1, 2 και 3 του παραρτήµατος I.B του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2535/2001, πολλαπλασιάζονται επί τους συντελεστές χορήγησης
που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
341 της 22.12.2001, σ. 29.
115 της 9.5.2003, σ. 18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στα σηµεία 1, 2 και 3 του παραρτήµατος I.B του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 και άνοιξαν τον Μάιο 2003
Αριθµός της ποσόστωσης

Συντελεστής χορήγησης

1. Πολωνία
09.4813

0,0092

09.4814

0,0091

09.4815

0,0112

2. Τσεχική ∆ηµοκρατία
09.4611

0,0132

09.4636

—

09.4637

1,0000

09.4612

0,0095

09.4641

0,0114

09.4645

—

09.4643

0,0253

3. Σλαβακία
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 992/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
τειών Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν µε
ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002
έως τις 30 Ιουνίου 2003.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών
ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 649/2003 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει, στα άρθρα 4
και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 που αναφέρθηκε
παραπάνω, στο άρθρο 2 στοιχείο στ), καθόρισε σε
11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής
ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων Πολι-

(3)

Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι τα πιστοποιητικά που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό δύνανται να
χρησιµοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, µε την
επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά
θέµατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται από την
1η έως τις 5 Ιουνίου 2003 για τα βόεια κρέατα υψηλής ποιότητας,
νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/
97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 993/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 2003
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/
97 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σε εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, κοινοτικές τιµές κατά την εισαγωγή και κοινοτικές τιµές στην παραγωγή καθορίζονται ανά
δεκαπενθήµερο για τα µονοανθή γαρίφαλλα (standard), τα
πολυανθή γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος, εφαρµοζόµενες για περίοδο δύο
εβδοµάδων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
700/88 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 1988, περί ορισµένων
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος που εφαρµόζεται κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµές αυτές
καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν
οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι' αυτό πρέπει
να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουνίου 2003.
Εφαρµόζεται από τις 11 έως τις 24 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2003, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των
κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά
την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και
∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από 11 έως 24 Ιουνίου 2003
Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

12,47

12,02

22,87

12,09

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

4,66

—

11,52

10,24

Μαρόκο

12,52

11,45

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας

—

—

—

—
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/43/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Μαΐου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ για τον καθορισµό των απαιτήσεων υγειονοµικού ελέγχου
που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές σπέρµατος βοοειδών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Μετά από διαβούλευση της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 88/407/ΕΟΚ (4) καθορίζει τις απαιτήσεις υγειονοµικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
και στις εισαγωγές σπέρµατος βοοειδών.

(2)

Υπό το πρίσµα των διαθέσιµων νέων επιστηµονικών δεδοµένων, είναι αναγκαία η τροποποίηση των όρων υγειονοµικού
ελέγχου που ισχύουν για την είσοδο ταύρων σε κέντρα
τεχνητής σπερµατέγχυσης, και ειδικότερα όσον αφορά τη
µολυσµατική ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/µολυσµατική
φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα (ΜΡΒ/ΜΦΑ) και την ιογενή
διάρροια των βοοειδών/νόσο των βλεννογόνων (Ι∆Β/Β∆).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 88/407/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις κοινοτικές ή/και εθνικές ζωοτεχνικές διατάξεις που διέπουν την οργάνωση της τεχνητής
σπερµατέγχυσης εν γένει και τη διανοµή σπέρµατος ειδικότερα.»
2. Το στοιχείο β) του άρθρου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«β) — “κέντρο συλλογής σπέρµατος”: εγκατάσταση επίσηµα
εγκεκριµένη και επίσηµα ελεγχόµενη, η οποία βρίσκεται στην επικράτεια κράτους µέλους ή τρίτης χώρας,
στην οποία παράγεται σπέρµα προοριζόµενο για την
τεχνητή σπερµατέγχυση,
— “κέντρο αποθήκευσης σπέρµατος”: εγκατάσταση επίσηµα εγκεκριµένη και επίσηµα ελεγχόµενη, η οποία
βρίσκεται στην επικράτεια κράτους µέλους ή τρίτης
χώρας, στην οποία αποθηκεύεται σπέρµα προοριζόµενο για την τεχνητή σπερµατέγχυση·»
3. Το άρθρο 3 στοιχείο α) αντικαθίσταται από ακόλουθο κείµενο:
«α) πρέπει να έχει συλλεχθεί ή/και αποθηκευτεί σε κέντρο ή
κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης εγκεκριµένα σύµφωνα
µε το άρθρο 5 παράγραφος 1, µε σκοπό την τεχνητή
σπερµατέγχυση και για το ενδοκοινοτικό εµπόριο·».
4. Στο άρθρο 4, διαγράφονται οι παράγραφοι 1 και 2.

(3)

Πρέπει να εφαρµόζονται οι ίδιες απαιτήσεις αποθήκευσης
για όλες τις εγκαταστάσεις είτε συνδέονται είτε όχι µε
µονάδα παραγωγής.

5. Στο άρθρο 5 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3, οι λέξεις
«κέντρο (κέντρα) συλλογής σπέρµατος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «κέντρο (κέντρα) συλλογής ή αποθήκευσης σπέρµατος».

(4)

Πρέπει να απλουστευθεί η διαδικασία για την επικαιροποίηση του καταλόγου κέντρων συλλογής ή αποθήκευσης
σπέρµατος σε τρίτες χώρες από τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή σπέρµατος.

6. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:

(5)

Πρέπει να θεσπισθούν τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή
της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5),

(1) ΕΕ C 20 E της 28.1.2003, σ. 46.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 8 Απριλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

«1. Οι κατάλογοι κέντρων συλλογής και αποθήκευσης
σπέρµατος από τα οποία τα κράτη µέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρµατος από τρίτες χώρες καταρτίζονται και επικαιροποιούνται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Μια εγκατάσταση µπορεί να εγγράφεται στους καταλόγους
αυτούς µόνον εφόσον η αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας προέλευσης εγγυάται ότι τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 και την παράγραφο 3 στοιχεία β) έως ε).
Οι αρµόδιες αρχές των τρίτων χωρών οι οποίες περιέχονται σε
καταλόγους καταρτιζόµενους και επικαιροποιούµενους
σύµφωνα µε το άρθρο 8 εγγυώνται ότι οι κατάλογοι κέντρων
συλλογής και αποθήκευσης σπέρµατος από τα οποία σπέρµα
µπορεί να διοχετεύεται στην Κοινότητα καταρτίζονται, επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
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Η Επιτροπή απευθύνει, κατά περιόδους, στα σηµεία επαφής
που ορίζουν τα κράτη µέλη, κοινοποιήσεις των νέων ή επικαιροποιηµένων καταλόγων που λαµβάνει από τις αρµόδιες αρχές
των τρίτων χωρών σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο.
Εάν, εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της
Επιτροπής, κανένα κράτος µέλος δεν αντιταχθεί στο νέο ή επικαιροποιηµένο κατάλογο, οι εισαγωγές από τις εγκαταστάσεις
που περιέχονται στον κατάλογο αυτόν επιτρέπονται δέκα εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης του από
την Επιτροπή.
Κάθε φορά που ένα τουλάχιστον κράτος µέλος διατυπώνει
γραπτές παρατηρήσεις στην Επιτροπή ή που η Επιτροπή κρίνει
αναγκαίο να τροποποιήσει έναν κατάλογο λόγω συναφών
πληροφοριών, όπως εκθέσεις κοινοτικών επιθεωρήσεων ή πορίσµατα ελέγχων που διενεργούνται δυνάµει του άρθρου 12, η
Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά όλα τα κράτη µέλη και εγγράφει
το θέµα στην ηµερήσια διάταξη του αρµόδιου τµήµατος της
επόµενης συνεδρίασης της µόνιµης επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων προκειµένου η επιτροπή αυτή
να αποφανθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή µεριµνά ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση στις επικαιροποιηµένες µορφές όλων των καταλόγων.».
7. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 17
Το παράρτηµα Α τροποποιείται µε ειδική πλειοψηφία από το
Συµβούλιο µετά από πρόταση της Επιτροπής, προκειµένου να
προσαρµοστεί στην τεχνολογική εξέλιξη.
Τα παραρτήµατα Β, Γ και ∆ τροποποιούνται µε τη διαδικασία
του άρθρου 18 παράγραφος 2.».
8. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
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11. Στα άρθρα 8, 11 και 16 οι λέξεις «διαδικασία του άρθρου 19»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «διαδικασία του άρθρου 18
παράγραφος 2».
12. Τα παραρτήµατα A, B, Γ και ∆ της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ αντικαθίστανται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας
οδηγίας.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 2004. Πληροφορούν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Ωστόσο, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, τα κράτη µέλη
επιτρέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές σπέρµατος
το οποίο έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευθεί
σύµφωνα µε τις παλαιές διατάξεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ και το
οποίο συνοδεύεται από το παλαιό υπόδειγµα πιστοποιητικού.
Στη συνέχεια, τα κράτη µέλη επιτρέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο
και τις εισαγωγές σπέρµατος που είναι σύµφωνο µε τις παλαιές
αυτές διατάξεις µόνον εάν έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και
αποθηκευθεί πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

«Άρθρο 18
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει
συσταθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (*).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας
παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Η επιτροπή εκδίδει τον εσωτερικό της κανονισµό.

(*) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
9. Το άρθρο 19 διαγράφεται.
10. Στα άρθρα 5, 8 και 10 οι λέξεις «διαδικασία του άρθρου 18»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «διαδικασία του άρθρου 18
παράγραφος 2».

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ∆ΡΥΣ

11.6.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ
1. Τα κέντρα συλλογής σπέρµατος πρέπει:
α) να βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου, εξουσιοδοτηµένου από την αρµόδια αρχή·
β) να διαθέτουν τουλάχιστον:
i) εγκαταστάσεις για τη στέγαση και την αποµόνωση των ζώων·
ii) εγκαταστάσεις για τη συλλογή σπέρµατος µε ειδικό χώρο για τον καθαρισµό και την απολύµανση ή την αποστείρωση
του εξοπλισµού·
iii) εγκατάσταση επεξεργασίας σπέρµατος που δεν πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στον ίδιο χώρο·
iv) εγκατάσταση αποθήκευσης σπέρµατος που δεν πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στον ίδιο χώρο·
γ) να είναι κατασκευασµένα ή αποµονωµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να εµποδίζεται οποιαδήποτε επαφή µε ζώα έξω από το
κέντρο·
δ) να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις για τη στέγαση των ζώων και για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση του σπέρµατος να µπορούν να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα·
ε) να διαθέτουν εγκαταστάσεις στέγασης των ζώων οι οποίες να µην επικοινωνούν άµεσα µε τις κανονικές εγκαταστάσεις·
στ) να είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε η ζώνη όπου στεγάζονται τα ζώα να µην έχει καµία επαφή µε το χώρο επεξεργασίας του σπέρµατος και τα δύο µαζί να µην έχουν καµία επαφή µε το χώρο αποθήκευσης του σπέρµατος.
2. Τα κέντρα αποθήκευσης σπέρµατος πρέπει:
α) να βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου, εξουσιοδοτηµένου από την αρµόδια αρχή·
β) να είναι κατασκευασµένα ή αποµονωµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να εµποδίζεται οποιαδήποτε επαφή µε ζώα έξω από το
κέντρο·
γ) να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης να µπορούν να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
1. Τα κέντρα συλλογής πρέπει:
α) να επιβλέπονται ώστε να διαµένουν σ' αυτά µόνον ζώα των οποίων πρέπει να συλλεχθεί το σπέρµα. Μπορούν, ωστόσο,
να γίνονται δεκτά και άλλα κατοικίδια ζώα που είναι απολύτως απαραίτητα για την κανονική λειτουργία του κέντρου
συλλογής, εφόσον δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο µόλυνσης για τα είδη ζώων από τα οποία πρέπει να συλλεχθεί το
σπέρµα και ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που ορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου·
β) να επιβλέπονται ώστε να τηρείται µητρώο όλων των βοοειδών που είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις, µε πληροφορίες ως
προς τη φυλή, την ηµεροµηνία γέννησης και την ταυτότητα κάθε ζώου καθώς και µητρώο όλων των ελέγχων για ασθένειες και όλων των εµβολιασµών που πραγµατοποιούνται για κάθε ζώο·
γ) να επιθεωρούνται τακτικά από επίσηµο κτηνίατρο, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, στο πλαίσιο του διαρκούς ελέγχου
των όρων έγκρισης και επίβλεψης·
δ) να επιβλέπονται ώστε να απαγορεύεται η είσοδος σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Γίνονται, επιπλέον, δεκτοί επισκέπτες
που έχουν άδεια σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου·
ε) να απασχολούν τεχνικά άρτιο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευµένο στις διαδικασίες απολύµανσης και τις τεχνικές υγιεινής
που επιτρέπουν την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών·
στ) να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ακόλουθων όρων:
i) µόνο το σπέρµα που έχει συλλεχθεί σε εγκεκριµένο κέντρο υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποθηκεύεται στα
εγκεκριµένα κέντρα, χωρίς να έρχεται σε επαφή µε άλλο σπέρµα. Πάντως, το σπέρµα που δεν συλλέγεται σε εγκεκριµένα κέντρα µπορεί να υποβάλλεται σε επεξεργασία στα κέντρα αυτά εφόσον:
— το σπέρµα αυτό προέρχεται από βοοειδή που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του παραρτήµατος Β κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 στοιχείο δ),
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— η επεξεργασία αυτή γίνεται µε διαφορετικό εξοπλισµό ή σε διαφορετική χρονική στιγµή από την επεξεργασία
του σπέρµατος που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο· στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο εξοπλισµός
πρέπει να καθαρίζεται και να αποστειρώνεται µετά τη χρήση,
— το σπέρµα αυτό δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο ενδοκοινοτικού εµπορίου, ούτε µπορεί ποτέ να έρχεται σε
επαφή ή να αποθηκεύεται µαζί µε σπέρµα προοριζόµενο για το ενδοκοινοτικό εµπόριο,
— το σπέρµα αυτό µπορεί να αναγνωρίζεται µε την επίθεση σήµατος διαφορετικού από το προβλεπόµενο στο
σηµείο vii).
Κατεψυγµένα έµβρυα µπορούν επίσης να αποθηκεύονται σε εγκεκριµένα κέντρα, εφόσον:
— για την αποθήκευση αυτήν υπάρχει άδεια της αρµόδιας αρχής,
— τα έµβρυα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Σεπτεµβρίου 1989,
για τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές εµβρύων
κατοικιδίων βοοειδών από τρίτες χώρες (1),
— τα έµβρυα αποθηκεύονται σε χωριστούς περιέκτες αποθήκευσης στους χώρους αποθήκευσης του εγκεκριµένου
σπέρµατος·
ii) η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση του σπέρµατος γίνονται µόνον σε χώρους ειδικούς για το σκοπό αυτό,
µε τους πιο αυστηρούς όρους υγιεινής·
iii) όλα τα όργανα που έρχονται σε άµεση επαφή µε το σπέρµα ή µε το ζώο σπερµατοδότη κατά τη συλλογή και την
επεξεργασία απολυµαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε χρήση, εκτός των περιπτώσεων οργάνων
µιας χρήσης·
iv) τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία του σπέρµατος, συµπεριλαµβανοµένων
των πρόσθετων ή αραιωτικών ουσιών, λαµβάνονται από πηγές που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία, ή
έχουν υποβληθεί πριν από τη χρήση σε επεξεργασία που αποτρέπει παρόµοιο κίνδυνο·
v) οι περιέκτες αποθήκευσης και οι περιέκτες µεταφοράς απολυµαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε
επαναπλήρωση, εκτός των περιπτώσεων περιεκτών µιας χρήσης·
vi) ο χρησιµοποιούµενος κρυογόνος παράγοντας δεν έχει προηγουµένως χρησιµοποιηθεί για άλλα προϊόντα ζωικής
προέλευσης·
vii) κάθε ατοµική δόση σπέρµατος φέρει εµφανές σήµα που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισµό της ηµεροµηνίας συλλογής του σπέρµατος, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου σπερµατοδότη καθώς και του αριθµού έγκρισης
του κέντρου. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη τα χαρακτηριστικά και τη
µορφή του σήµατος που χρησιµοποιείται στην επικράτειά του·
viii) η εγκατάσταση αποθήκευσης πρέπει να τηρεί τους ειδικούς όρους για την επίβλεψη των κέντρων αποθήκευσης
σπέρµατος που προβλέπονται στο σηµείο 2.
2. Τα κέντρα αποθήκευσης πρέπει:
α) να επιβλέπονται κατά τρόπον ώστε να τηρείται µητρώο για όλες τις κινήσεις σπέρµατος (είσοδοι και έξοδοι από το
κέντρο), καθώς και για το καθεστώς των ταύρων σπερµατοδοτών των οποίων το σπέρµα αποθηκεύεται, το οποίο πρέπει να
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·
β) να επιθεωρούνται τακτικά από επίσηµο κτηνίατρο, τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του διαρκούς ελέγχου
των όρων έγκρισης και επίβλεψης·
γ) να επιβλέπονται κατά τρόπο ώστε να απαγορεύεται η είσοδος µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων. Επιπλέον, οι εξουσιοδοτηµένοι επισκέπτες πρέπει να γίνονται δεκτοί σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου·
δ) να απασχολούν τεχνικά άρτιο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευµένο στις διαδικασίες απολύµανσης και τις τεχνικές υγιεινής για
την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών·
ε) να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ακόλουθων όρων:
i) µόνον σπέρµα που έχει συλλεχθεί σε εγκεκριµένο κέντρο σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία αποθηκεύεται σε εγκεκριµένα κέντρα αποθήκευσης, χωρίς να έρχεται σε επαφή µε καµιά άλλη παρτίδα σπέρµατος.
Επιπλέον, σε ένα εγκεκριµένο κέντρο αποθήκευσης µπορεί να εισάγεται µόνον σπέρµα προερχόµενο από εγκεκριµένο
κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης, το οποίο έχει µεταφερθεί υπό συνθήκες που παρέχουν κάθε εγγύηση τήρησης των
υγειονοµικών όρων και χωρίς να έλθει σε επαφή µε καµία άλλη παρτίδα σπέρµατος.
Επίσης, κατεψυγµένα έµβρυα µπορούν να αποθηκεύονται σε εγκεκριµένα κέντρα, υπό την προϋπόθεση ότι:
— για την αποθήκευση αυτήν υπάρχει άδεια της αρµόδιας αρχής,
— τα έµβρυα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Σεπτεµβρίου 1989, για
τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές εµβρύων κατοικιδίων βοοειδών από τρίτες χώρες,
— τα έµβρυα αποθηκεύονται σε χωριστούς περιέκτες αποθήκευσης στους χώρους αποθήκευσης του εγκεκριµένου
σπέρµατος·
(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/113/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 53 της
24.2.1994, σ. 23).
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ii) η αποθήκευση του σπέρµατος γίνεται µόνον σε χώρους ειδικούς για το σκοπό αυτόν, µε τους πιο αυστηρούς όρους
υγιεινής·
iii) όλα τα όργανα που έρχονται σε άµεση επαφή µε το σπέρµα απολυµαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από
κάθε χρήση, εκτός των περιπτώσεων οργάνων µιας χρήσης·
iv) οι περιέκτες αποθήκευσης και οι περιέκτες µεταφοράς απολυµαίνονται ή αποστειρώνονται πριν από κάθε επαναπλήρωση, εκτός των περιπτώσεων περιεκτών µιας χρήσης·
v) ο χρησιµοποιούµενος κρυογόνος παράγοντας δεν έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως για προϊόντα ζωικής προέλευσης·
vi) κάθε ατοµική δόση σπέρµατος φέρει εµφανές σήµα που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισµό της ηµεροµηνίας συλλογής του σπέρµατος, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου σπερµατοδότη και τον αριθµό έγκρισης του κέντρου
συλλογής. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη τα χαρακτηριστικά και τον
τύπο του σήµατος που χρησιµοποιείται στην επικράτειά του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
OΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΟΟΕΙ∆Η ΠΡΙΝ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
1. Για τα βοοειδή που εισέρχονται σε κέντρο συλλογής σπέρµατος εφαρµόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α) πρέπει να έχουν υποβληθεί σε περίοδο αποµόνωσης τουλάχιστον είκοσι οκτώ ηµερών σε εγκαταστάσεις ειδικά εγκεκριµένες για το σκοπό αυτόν από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, στις οποίες υπάρχουν µόνο δίχηλα του ίδιου τουλάχιστον υγειονοµικού χαρακτηρισµού·
β) πριν από την είσοδό τους στην εγκατάσταση αποµόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α), πρέπει να έχουν ληφθεί από
αγέλη που αναγνωρίζεται επίσηµα απαλλαγµένη από φυµατίωση και βρουκέλλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας
64/432/ΕΟΚ. Τα ζώα δεν έχουν διαµείνει προηγουµένως µε αγέλη κατώτερου υγειονοµικού χαρακτηρισµού·
γ) προέρχονται από αγέλη επίσηµα απαλλαγµένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών κατά την έννοια της οδηγίας 64/
432/ΕΟΚ ή έχουν γεννηθεί από αγελάδα η οποία υπεβλήθη, µε αρνητικό αποτέλεσµα, σε δοκιµή που πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε το παράρτηµα ∆ κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, µετά τον αποχωρισµό των ζώων από τη “µητέρα”
τους. Στην περίπτωση ζώων που έχουν γεννηθεί µε µετεµφύτευση εµβρύου, ως “µητέρα” νοείται η δέκτρια του εµβρύου.
Αν η απαίτηση αυτή δεν µπορεί να ικανοποιηθεί, το σπέρµα δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών
εφόσον ο σπερµατοδότης δεν φθάσει την ηλικία των δύο ετών και δεν υποβληθεί στις δοκιµές του κεφαλαίου ΙΙ παράγραφος 1 στοιχείο γ) µε αρνητικά αποτελέσµατα·
δ) έχουν υποβληθεί, κατά τις 28 ηµέρες πριν από την περίοδο αποµόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α), µε αρνητικά
αποτελέσµατα, στις ακόλουθες δοκιµές, εκτός της δοκιµής ανίχνευσης αντισωµάτων Ι∆Β/Β∆ που αναφέρεται στο σηµείο
v):
i) για τη φυµατίωση των βοοειδών, ενδοδερµικό φυµατινισµό σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ·
ii) για τη βρουκέλλωση των βοοειδών, ορολογική δοκιµασία σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ·
iii) για την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, ορολογική δοκιµασία σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο
παράρτηµα ∆ κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ·
iv) για την ΜΡΒ/ΜΦΑ, ορολογική δοκιµασία (πλήρης ιός) σε δείγµα αίµατος σε περίπτωση που τα ζώα δεν προέρχονται
από αγέλη απαλλαγµένη από ΜΡΒ/ΜΦΑ κατά την έννοια του άρθρου 2.3.5.3 του διεθνούς κώδικα για την υγεία
των ζώων·
v) για την Ι∆Β/Β∆:
— δοκιµασία αποµόνωσης ιού ή δοκιµή ανίχνευσης αντιγόνων του ιού, και
— ορολογική δοκιµασία για τον προσδιορισµό της παρουσίας ή απουσίας αντισωµάτων.
Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει τη διενέργεια των δοκιµών που αναφέρονται στο στοιχείο δ) µε δείγµατα που συλλέγονται στον σταθµό αποµόνωσης. Στην περίπτωση αυτήν, η περίοδος αποµόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν
µπορεί να αρχίζει πριν από την ηµεροµηνία δειγµατοληψίας. Ωστόσο, εάν µια από τις δοκιµές που αναφέρονται στο στοιχείο α) δώσει θετικά αποτελέσµατα, το συγκεκριµένο ζώο αποµακρύνεται αµέσως από την εγκατάσταση αποµόνωσης. Σε
περίπτωση αποµόνωσης µιας οµάδας, η περίοδος αποµόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν µπορεί να αρχίζει για
τα υπόλοιπα ζώα πριν από την αποµάκρυνση του ζώου που αντέδρασε θετικά·
ε) κατά την περίοδο αποµόνωσης που προβλέπεται στο στοιχείο α) και 21 τουλάχιστον ηµέρες από την εισαγωγή τους στην
αποµόνωση (επτά τουλάχιστον ηµέρες από την εισαγωγή τους στην αποµόνωση για την ανίχνευση των Campylobacter
fetus ssp. venerealis και Trichomonas foetus), έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιµές µε αρνητικά αποτελέσµατα,
εκτός από την ορολογική δοκιµή ανίχνευσης αντισωµάτων Ι∆Β/Β∆ [βλέπε σηµείο iii) κατωτέρω]:
i) για την βρουκέλλωση των βοοειδών, ορολογική δοκιµασία σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ·
ii) για την ΜΡΒ/ΜΦΑ, ορολογική δοκιµασία (πλήρης ιός) σε δείγµα αίµατος.
Αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε µια από αυτές τις δοκιµές, πρέπει να αποµακρύνεται αµέσως από το σταθµό αποµόνωσης, και τα υπόλοιπα ζώα της ίδιας οµάδας πρέπει να παραµένουν σε αποµόνωση και να υποβάλλονται σε νέα
δοκιµασία µε αρνητικά αποτελέσµατα, το νωρίτερο 21 ηµέρες µετά την αποµάκρυνση του ή των οροθετικών ζώων·
iii) για την Ι∆Β/Β∆:
— δοκιµασία αποµόνωσης του ιού ή δοκιµή ανίχνευσης αντιγόνων του ιού, και
— ορολογική δοκιµασία για τον προσδιορισµό της παρουσίας ή απουσίας αντισωµάτων.
Ένα (οροαρνητικό ή οροθετικό) ζώο µπορεί να εισάγεται στις εγκαταστάσεις συλλογής σπέρµατος µόνον εφόσον δεν
επέλθει καµία οροµετατροπή στα ζώα που αντέδρασαν αρνητικά στις ορολογικές δοκιµές πριν εισαχθούν στο σταθµό
αποµόνωσης.
Σε περίπτωση οροµετατροπής, η περίοδος παραµονής στην αποµόνωση παρατείνεται για όλα τα ζώα που παραµένουν
οροαρνητικά µέχρις ότου δεν παρατηρείται στην οµάδα οροµετατροπή για διάστηµα τριών εβδοµάδων. Τα οροθετικά
ζώα µπορούν να εισάγονται στις εγκαταστάσεις συλλογής σπέρµατος·
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iv) για το Campylobacter fetus ssp. venerealis:
— στην περίπτωση ζώων ηλικίας έως έξι µηνών ή τα οποία έχουν παραµείνει από την ηλικία αυτήν σε οµάδα ενός
φύλου πριν από την αποµόνωση, µία δοκιµή σε δείγµα κολπικού εκπλύµατος ή ποσθικού υλικού,
— στην περίπτωση ζώων ηλικίας τουλάχιστον έξι µηνών τα οποία ενδέχεται να έχουν έλθει σε επαφή µε θηλυκά πριν
από την αποµόνωση, δοκιµή τρεις φορές ανά διαστήµατα µιας εβδοµάδας σε δείγµα κολπικού εκπλύµατος ή
ποσθικού υλικού·
v) για το Trichomonas foetus:
— στην περίπτωση ζώων ηλικίας έως έξι µηνών ή τα οποία έχουν παραµείνει από την ηλικία αυτήν σε οµάδα ενός
φύλου πριν από την αποµόνωση, µια δοκιµή σε δείγµα ποσθικού υλικού,
— στην περίπτωση ζώων ηλικίας τουλάχιστον έξι µηνών τα οποία ενδέχεται να έχουν έλθει σε επαφή µε θηλυκά πριν
από την αποµόνωση, δοκιµή τρεις φορές ανά διαστήµατα µιας εβδοµάδας σε δείγµα ποσθικού υλικού.
Αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε µια από τις προαναφερόµενες δοκιµές, πρέπει να αποµακρύνεται αµέσως από την
εγκατάσταση αποµόνωσης. Στην περίπτωση οµαδικής αποµόνωσης, η αρµόδια αρχή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για
να επανέλθουν τα υπόλοιπα ζώα σε κατάσταση που να τους επιτρέπει να εισέλθουν στο κέντρο συλλογής σπέρµατος
σύµφωνα µε το παράρτηµα·
στ) πριν από την αρχική αποστολή σπέρµατος ταύρων που αντέδρασαν θετικά σε δοκιµασία για την Ι∆Β/Β∆, δείγµα σπέρµατος από κάθε ζώο πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιµασία αποµόνωσης ιού ή σε δοκιµή ELISA ανίχνευσης αντιγόνων Ι∆Β/
Β∆. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσµατος, ο ταύρος πρέπει να αποµακρύνεται από το κέντρο και να καταστρέφεται
όλο το σπέρµα του.
2. Όλες οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριµένο από το κράτος µέλος.
3. Τα ζώα εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρµατος µόνον µε ρητή άδεια του κτηνιάτρου του κέντρου. Όλα τα στοιχεία που
αφορούν τις εισόδους και εξόδους ζώων από το κέντρο καταγράφονται.
4. Τα ζώα που εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρµατος δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύµπτωµα ασθένειας
κατά την ηµέρα της εισόδου τους. Με την επιφύλαξη του σηµείου 5, τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση αποµόνωσης
όπως αναφέρεται στο σηµείο 1 στοιχείο α) η οποία, κατά την ηµέρα της αποστολής, πληροί επίσηµα τους ακόλουθους
όρους:
α) βρίσκεται στο κέντρο µιας περιοχής ακτίνας 10 χιλιοµέτρων, στην οποία από 30 τουλάχιστον ηµέρες δεν υπήρξε κρούσµα
αφθώδους πυρετού·
β) για τρεις τουλάχιστον µήνες είναι απαλλαγµένη από αφθώδη πυρετό και βρουκέλλωση·
γ) είναι, από 30 τουλάχιστον ηµέρες, απαλλαγµένη από ασθένειες των βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύµφωνα µε το παράρτηµα E της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.
5. Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και εφόσον κατά τους δώδεκα προηγούµενους µήνες έχουν εκτελεσθεί οι
συνήθεις δοκιµές που αναφέρονται στο κεφάλαιο II, τα ζώα µπορούν να µεταφέρονται από ένα εγκεκριµένο κέντρο συλλογής
σπέρµατος σε άλλο όπου επικρατεί ισοδύναµη κατάσταση υγείας, χωρίς αποµόνωση και χωρίς εξετάσεις, εφόσον η µεταφορά
εκτελείται απευθείας. Το συγκεκριµένο ζώο δεν πρέπει να έρχεται σε άµεση ή έµµεση επαφή µε δίχηλα χαµηλότερου υγειονοµικού χαρακτηρισµού, το δε χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο πρέπει να έχει απολυµανθεί. Εάν η µεταφορά από ένα
κέντρο συλλογής σπέρµατος σε άλλο πραγµατοποιείται µεταξύ κρατών µελών, γίνεται σύµφωνα µε την οδηγία 64/432/ΕΟΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΟΟΕΙ∆Η ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
1. Όλα τα βοοειδή που διαµένουν σε εγκεκριµένο κέντρο συλλογής σπέρµατος υποβάλλονται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο
στις ακόλουθες εξετάσεις, µε αρνητικά αποτελέσµατα:
α) για τη φυµατίωση βοοειδών, ενδοδερµικός φυµατινισµός σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα B
της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ·
β) για τη βρουκέλλωση των βοοειδών, ορολογική δοκιµασία σύµφωνα µε διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Γ της
οδηγίας 64/432/ΕΟΚ·
γ) για την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, ορολογική δοκιµασία σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα ∆ κεφάλαιο II της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ·
δ) για την ΜΡΒ/ΜΦΑ, ορολογική δοκιµασία (πλήρης ιός) σε δείγµα αίµατος·
ε) για την Ι∆Β/Β∆, ορολογική δοκιµασία ανίχνευσης αντισωµάτων της Ι∆Β/Β∆ που εφαρµόζεται µόνο σε οροαρνητικά ζώα.
Σε περίπτωση που κάποιο ζώο καθίσταται οροθετικό, κάθε εκσπερµάτωση του ζώου αυτού που έχει συλλεχθεί µετά την
τελευταία αρνητική δοκιµή πρέπει είτε να απορρίπτεται είτε να εξετάζεται για ανίχνευση του ιού µε αρνητικά αποτελέσµατα·
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στ) για το Campylobacter fetus ssp. venerealis, δοκιµή σε δείγµα ποσθικού υλικού. Σε δοκιµές υποβάλλονται µόνον οι
ταύροι που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σπέρµατος ή που βρίσκονται σε επαφή µε ταύρους που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σπέρµατος. Οι ταύροι οι οποίοι επανεισάγονται για συλλογή µετά από διακοπή άνω των έξι
µηνών υποβάλλονται σε δοκιµές το αργότερο 30 ηµέρες πριν την επανέναρξη της παραγωγής·
ζ) για το Τrichomonas foetus, δοκιµή σε δείγµα ποσθικού υλικού. Σε δοκιµές υποβάλλονται µόνον οι ταύροι που χρησιµοποιούνται για παραγωγή σπέρµατος ή που βρίσκονται σε επαφή µε ταύρους που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
σπέρµατος. Οι ταύροι οι οποίοι επανεισάγονται για συλλογή µετά από διακοπή άνω των έξι µηνών υποβάλλονται σε
δοκιµές το αργότερο 30 ηµέρες πριν την επανέναρξη της παραγωγής.
2. Όλες οι δοκιµές πραγµατοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριµένο από το κράτος µέλος.
3. Εάν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε µία από τις παραπάνω δοκιµές, πρέπει να αποµονώνεται και το σπέρµα του που έχει συλλεχθεί από την τελευταία δοκιµή µε αρνητικά αποτελέσµατα δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο εξαιρουµένου, για την Ι∆Β/Β∆, του σπέρµατος από κάθε εκσπερµάτωση που υποβλήθηκε σε δοκιµές για τον Ι∆Β/Β∆ µε αρνητικά
αποτελέσµατα.
Το σπέρµα που έχει συλλεχθεί από όλα τα άλλα ζώα του συγκεκριµένου κέντρου, από την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε
η δοκιµή µε τα θετικά αποτελέσµατα, αποθηκεύεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο
µέχρις ότου αποκατασταθεί ο υγειονοµικός χαρακτηρισµός ζώων του κέντρου αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ή ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1. Το σπέρµα πρέπει να προέρχεται από ζώα που:
α) δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύµπτωµα ασθένειας κατά την ηµέρα της συλλογής του σπέρµατος·
β) i) δεν έχουν εµβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια των δώδεκα µηνών πριν από τη συλλογή, ή
ii) έχουν εµβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια των δώδεκα µηνών πριν από τη συλλογή. Στην
περίπτωση αυτήν, το 5 % κάθε συλλογής (τουλάχιστο πέντε σωληνάρια) υποβάλλεται σε δοκιµή αποµόνωσης του ιού
του αφθώδους πυρετού µε αρνητικά αποτελέσµατα·
γ) δεν έχουν εµβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τις 30 ηµέρες αµέσως πριν από τη συλλογή·
δ) αµέσως πριν από την ηµεροµηνία συλλογής, έχουν παραµείνει σε εγκεκριµένο κέντρο συλλογής σπέρµατος για µια
συνεχή περίοδο τουλάχιστον 30 ηµερών στην περίπτωση συλλογών νωπού σπέρµατος·
ε) δεν τους επιτρέπεται να οχεύουν·
στ) διαµένουν σε κέντρα συλλογής σπέρµατος τα οποία είναι απαλλαγµένα από αφθώδη πυρετό τουλάχιστον τρεις µήνες
πριν και µέχρι 30 ηµέρες µετά τη συλλογή σπέρµατος ή, στην περίπτωση νωπού σπέρµατος, µέχρι την ηµεροµηνία αποστολής, και τα οποία βρίσκονται στο κέντρο µιας περιοχής ακτίνας 10 χιλιοµέτρων στην οποία επί τριάντα τουλάχιστον
ηµέρες δεν έχει εµφανισθεί κρούσµα αφθώδους πυρετού·
ζ) διαµένουν σε κέντρα συλλογής σπέρµατος τα οποία επί 30 ηµέρες πριν και µέχρι 30 ηµέρες µετά τη συλλογή του
σπέρµατος ή, στην περίπτωση νωπού σπέρµατος, µέχρι την ηµεροµηνία αποστολής, είναι απαλλαγµένα από ασθένειες των
βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται, σύµφωνα µε το παράρτηµα E τµήµα Ι της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.
2. Τα αντιβιοτικά που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να προστίθενται προκειµένου να επιτευχθούν οι ακόλουθες συγκεντρώσεις
στην τελική αραίωση του σπέρµατος:
τουλάχιστον:
— 500 µg ανά ml τελικής αραίωσης στρεπτοµυκίνη,
— 500 δµ ανά ml τελικής αραίωσης πενικιλλίνη,
— 150 µg ανά ml τελικής αραίωσης Lincomycine,
— 300 µg ανά ml τελικής αραίωσης Spectinomycine.
Μπορεί να χρησιµοποιούνται εναλλακτικοί συνδυασµοί αντιβιοτικών µε ισοδύναµο αποτέλεσµα κατά των καµπυλοβακτηρίων,
των λεπτοσπείρων και των µυκοπλασµάτων.
Αµέσως µετά την προσθήκη των αντιβιοτικών αυτών, το αραιωµένο σπέρµα πρέπει να φυλάσσεται σε θερµοκρασία τουλάχιστον 5 °C για 45 λεπτά τουλάχιστον.
3. Το σπέρµα που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο πρέπει:
α) να αποθηκεύεται, υπό εγκεκριµένες συνθήκες, επί 30 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την αποστολή. Η απαίτηση αυτή δεν
ισχύει για το νωπό σπέρµα·
β) να µεταφέρεται στο κράτος µέλος προορισµού σε φιάλες που έχουν καθαριστεί, απολυµανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη
χρήση και οι οποίες έχουν σφραγισθεί και αριθµηθεί πριν από την αποστολή από τις εγκεκριµένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Μαΐου 2003
για την αναστολή της διαδικασίας εξέτασης σχετικά µε εµπόδια στο εµπόριο, τα οποία συνίστανται σε
εµπορικές πρακτικές που διατηρεί η ∆ηµοκρατία της Κολοµβίας κατά τις εισαγωγές αυτοκινήτων
οχηµάτων
(2003/421/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Έχοντας υπόψη:

— η ∆ηµοκρατία της Κολοµβίας παραβιάζει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το άρθρο ΙΙΙ.2 της συµφωνίας GATT 1994. Κατά συνέπεια, η πρακτική που
αµφισβητείται από τον καταγγέλλοντα φαίνεται να αποτελεί εµπόδιο στο εµπόριο κατά την έννοια του άρθρου
2 παράγραφος 1 του κανονισµού για τα εµπόδια στο
εµπόριο,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1994, (εφεξής, «ο κανονισµός»), που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τοµέα της κοινής εµπορικής πολιτικής για να
διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωµάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εµπορίου, ιδίως αυτών που έχουν
θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (1),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 365/95 (2), και
ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

— το προαναφερθέν διακριτικό καθεστώς ΦΠΑ που επιβάλλει η Κολοµβία στα εισαγόµενα αυτοκίνητα προκαλεί
δυσµενείς συνέπειες για τις συναλλαγές κατά την έννοια
του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισµού για τα
εµπόδια στο εµπόριο.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 7 Ιουλίου 2000, η Volkswagen AG υπέβαλε καταγγελία σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού.

(2)

Η Volkswagen AG ισχυρίστηκε ότι οι κοινοτικές εξαγωγές
αυτοκινήτων οχηµάτων στη ∆ηµοκρατία της Κολοµβίας
εµποδίζονται από εµπόδιο στο εµπόριο κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισµού.

(3)

Το επίµαχο εµπόδιο στο εµπόριο δηµιουργήθηκε από τον
γενικό φορολογικό νόµο της Κολοµβίας του 1996 (όπως
τροποποιήθηκε) (Estatuto Tributario), ο οποίος προβλέπει,
για τους σκοπούς εφαρµογής του ΦΠΑ, διάκριση µεταξύ
των οχηµάτων που συναρµολογούνται ή κατασκευάζονται
στην Κολοµβία και των οχηµάτων που συναρµολογούνται ή
κατασκευάζονται εκτός Κολοµβίας. Ο νόµος αυτός ορίζει
ότι τα οχήµατα της κατηγορίας µέχρι 1400 cc που κατασκευάζονται ή συναρµολογούνται στην Κολοµβία υπόκειται
σε συντελεστή ΦΠΑ 20 % ενώ τα εισαγόµενα οχήµατα σε
συντελεστή ΦΠΑ 35 %.

(4)

Η Επιτροπή αποφάσισε, µετά από διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή που συστάθηκε µε τον κανονισµό, ότι
η καταγγελία περιείχε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να
δικαιολογηθεί η έναρξη διαδικασίας εξέτασης. Ως εκ τούτου,
ξεκίνησε διαδικασία εξέτασης στις 18 Αυγούστου 2000 (3).

(1) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 71.
(2) ΕΕ L 41 της 23.2.1995, σ. 3.
(3) ΕΕ C 236 της 18.8.2000, σ. 4.

Η έρευνα κατέληξε σε επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι:

(6)

Εποµένως, ως αποτέλεσµα της διαδικασίας εξέτασης, διαπιστώθηκε ότι ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης, προς το
συµφέρον της Κοινότητας, ώστε να εξαλειφθούν οι δυσµενείς συνέπειες για τις συναλλαγές που προκύπτουν από
εµπόδια στο εµπόριο που διατηρεί η Κολοµβία.

(7)

Για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωµάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων εµπορίου, κρίθηκε
σκόπιµο να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε την κολοµβιανή
πλευρά, η δυνατότητα φιλικού διακανονισµού, λαµβάνοντας
επίσης υπόψη τη δυσχερή πολιτική και οικονοµική κατάσταση της Κολοµβίας.

(8)

Τον ∆εκέµβριο του 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
Κολοµβία κατέληξαν σε συναίνεση σύµφωνα µε την οποία η
Κολοµβία δεσµεύτηκε να µην αυξήσει τη σηµερινή διαφορά
φόρου έναντι των εισαγόµενων αυτοκινήτων µέχρι 1 400 cc
και να εξαλείψει την προαναφερθείσα διαφορά του ΦΠΑ
µέχρι την 1η Ιουλίου 2005. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή δεσµεύτηκε να µην κινήσει διαδικασίες διευθέτησης
της διαφοράς, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, όσον αφορά τα µέτρα
που καλύπτει η έρευνα που διεξήχθη σύµφωνα µε τον κανονισµό για τα εµπόδια στο εµπόριο. Η ρύθµιση όριζε επίσης
ότι παρέµενε υπό την επιφύλαξη της νοµικής θέσης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κολοµβίας.
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Η ρύθµιση προέβλεπε ότι η Επιτροπή θα αναστείλει τη διαδικασία εξέτασης όσον αφορά το θέµα αυτό, µόλις εγκριθεί
από το κολοµβιανό κοινοβούλιο η σχετική νοµοθεσία για
την εφαρµογή της συµφωνίας.

(10)

Σχέδιο νόµου που προέβλεπε την προαναφερθείσα σταδιακή
εξάλειψη της διαφοράς του ΦΠΑ υποβλήθηκε από την
κολοµβιανή κυβέρνηση στο κολοµβιανό κοινοβούλιο στις
20 Μαου 2002 και εγκρίθηκε στις 27 ∆εκεµβρίου 2002.

(11)

Συνεπώς, πρέπει να περατωθεί η διαδικασία εξέτασης.

(12)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής που
συστάθηκε βάσει του κανονισµού,

11.6.2003

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Αναστέλλεται η διαδικασία εξέτασης, η οποία κινήθηκε στις 18
Αυγούστου 2000, σχετικά µε εµπόδια στο εµπόριο, τα οποία συνίστανται σε εµπορικές πρακτικές που διατηρεί η ∆ηµοκρατία της
Κολοµβίας κατά τις εισαγωγές αυτοκινήτων οχηµάτων.
Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαΐου 2003
για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1696]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/422/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002,
για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέµηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/
119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την
αφρικανική πανώλη των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Είναι αναγκαίο σύµφωνα µε την οδηγία 2002/60/ΕΚ να
θεσπιστούν ενιαίες διαγνωστικές διαδικασίες, µέθοδοι δειγµατοληψίας και κριτήρια για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών εξετάσεων για την επιβεβαίωση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων.
Σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία, το κοινοτικό εργαστήριο
αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων συντονίζει, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη για τη διάγνωση της νόσου,
µεταξύ άλλων οργανώνοντας περιοδικές συγκριτικές δοκιµές
και την προµήθεια τυποποιηµένων αντιδραστηρίων σε κοινοτικό επίπεδο.

1. Εγκρίνεται το διαγνωστικό εγχειρίδιο για την αφρικανική
πανώλη των χοίρων, το οποίο περιλαµβάνεται στο παράρτηµα.
2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η επιβεβαίωση της παρουσίας αφρικανικής πανώλους των χοίρων πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τις διαδικασίες, τις µεθόδους δειγµατοληψίας και τα κριτήρια
αξιολόγησης των εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται στο
εγχειρίδιο και βασίζονται:
α) στην ανίχνευση κλινικών σηµείων και µεταθανάτιων αλλοιώσεων
της νόσου·
β) στην ανίχνευση του ιού, του αντιγόνου ή γονιδιώµατος σε δείγµατα ιστών, οργάνων, αίµατος ή περιττωµάτων χοίρων·
γ) στη διαπίστωση ειδικής αντισωµατικής απόκρισης σε δείγµατα
αίµατος.
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα εθνικά διαγνωστικά
εργαστήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα IV της οδηγίας
2002/60/ΕΚ µπορούν να επιφέρουν τροποποιήσεις στις εργαστηριακές εξετάσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ή να χρησιµοποιούν διαφορετικές εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι µπορεί να
αποδειχθεί η ύπαρξη ίσης ευαισθησίας και ειδικότητας.

(3)

Ο ιός της αφρικανικής πανώλους των χοίρων δεν θεωρείται
ότι αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

(4)

Έχουν αναπτυχθεί εργαστηριακές δοκιµές που εξασφαλίζουν
ταχεία επιβεβαίωση της παρουσίας αφρικανικής πανώλους
των χοίρων.

(5)

Η πείρα που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια στην καταπολέµηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων απέληξε
στον προσδιορισµό των καταλληλότερων µεθόδων δειγµατοληψίας και κριτηρίων για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών εξετάσεων για την ορθή διάγνωση της νόσου αυτής σε διάφορες καταστάσεις.

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2003.

(6)

Πρέπει εποµένως να εγκριθεί το εγχειρίδιο που καθορίζει τις
εν λόγω διαδικασίες και κριτήρια.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

(7)

Τα εθνικά διαγνωστικά εργαστήρια πρέπει να εξουσιοδοτηθούν να τροποποιούν τις εγκεκριµένες εργαστηριακές εξετάσεις ή να χρησιµοποιούν διαφορετικές εξετάσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι µπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη ίσης
ευαισθησίας και ειδικότητας.

(8)

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

(1) ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27.

Εάν εφαρµόζονται τροποποιηµένες ή διαφορετικές εξετάσεις, η
ευαισθησία και η ειδικότητά τους πρέπει να αξιολογείται µέσω των
περιοδικών συγκριτικών δοκιµών που οργανώνονται από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων.
Άρθρο 2

Άρθρο 3

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Κεφάλαιο I
Εισαγωγή, στόχοι και ορισµοί

1. Για να εξασφαλιστούν οµοιόµορφες διαδικασίες για τη διάγνωση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων (στο εξής καλούµενης «ΑΠΧ»), το παρόν εγχειρίδιο:
α) προβλέπει κατευθυντήριες γραµµές και ελάχιστες απαιτήσεις για διαγνωστικές διαδικασίες, µεθόδους δειγµατοληψίας και
κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσµάτων κλινικών και µεταθανάτιων εξετάσεων και των εργαστηριακών δοκιµών για την
ορθή διάγνωση της ΑΠΧ (1)·
β) καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας και τα ποιοτικά πρότυπα που πρέπει να τηρούνται από τα διαγνωστικά
εργαστήρια της ΑΠΧ και για τη µεταφορά των δειγµάτων·
γ) καθορίζει τις εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη διάγνωση της ΑΠΧ και τις εργαστηριακές
τεχνικές που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη γενετική τυποποίηση αποµονωθέντων ιών της ΑΠΧ.
2. Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται κυρίως στις αρχές που είναι αρµόδιες για την καταπολέµηση της ΑΠΧ. Συνεπώς, η έµφαση
δίνεται στις αρχές και τις εφαρµογές των εργαστηριακών εξετάσεων και στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους και όχι σε
λεπτοµερείς εργαστηριακές τεχνικές.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου, εκτός από τους ορισµούς του άρθρου 2 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, ισχύουν και
οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) ως «ύποπτη εκµετάλλευση» νοείται κάθε χοιροτροφική εκµετάλλευση στην οποία βρίσκονται ένας ή περισσότεροι χοίροι
ύποπτοι προσβολής από τον ιό της ΑΠΧ ή µια εκµετάλλευση επαφής (εκµετάλλευση πιθανής µετάδοσης της νόσου) κατά
τον ορισµό του άρθρου 2 στοιχείο ια) της οδηγίας 2002/60/ΕΚ·
β) ως «επιδηµιολογική υποµονάδα» ή «υποµονάδα» νοείται το κτίριο, ο χώρος ή η παρακείµενη έκταση γης, στα οποία
οµάδες χοίρων µιας εκµετάλλευσης διατηρούνται µε τρόπο, ώστε να έρχονται σε συχνή άµεση ή έµµεση επαφή ο ένας µε
τον άλλο, αλλά, ταυτόχρονα, να διατηρούνται χωριστά από άλλους χοίρους που διατηρούνται στην ίδια εκµετάλλευση·
γ) ως «εν επαφή χοίροι» νοούνται οι χοίροι που έζησαν σε µια εκµετάλλευση σε άµεση επαφή µε ένα ή περισσότερους
χοίρους ύποπτους προσβολής από τον ιό της ΑΠΧ τις τελευταίες 21 ηµέρες.

Κεφάλαιο II
Περιγραφή της ΑΠΧ µε έµφαση στη διαφορική διάγνωση
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η ΑΠΧ προκαλείται από ένα ιό DNA µε καψίδιο, που ανήκει στο γένος Asfivirus της οικογένειας των Asfarviridae. Τα
στελέχη του ιού ΑΠΧ διαφέρουν σε λοιµογόνο δύναµη, αν και δεν µπορούν να ταυτοποιηθούν διαφορετικοί ορότυποι.
2. Ο ιός της ΑΠΧ είναι πολύ σταθερός στις απεκκρίσεις προσβεβληµένων χοίρων, στα σφάγια χοίρων και στο νωπό χοίρειο
κρέας, καθώς και σε ορισµένα προϊόντα µε βάση το χοίρειο κρέας. Πρέπει να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα απολυµαντικά, για να διασφαλίζεται η αδρανοποίησή του στο περιβάλλον.
3. Η κύρια φυσική οδός προσβολής των χοίρων στην Ευρώπη είναι η ρινοστοµατική από άµεση ή έµµεση επαφή µε προσβεβληµένους χοίρους ή από την παροχή µολυσµένης µε τον ιό ζωοτροφής. Ωστόσο, στις περιοχές όπου υπάρχουν
φορείς (2), η µετάδοση µέσω των φορέων αυτών διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην εµµονή και την εξάπλωση του
ιού. Η ΑΠΧ µπορεί επίσης να εξαπλωθεί µέσω έµµεσης επαφής µε µολυσµένα υλικά και µέσω δηγµάτων εντόµων που
µεταφέρουν µηχανικά τον ιό της ΑΠΧ. Μετάδοση της νόσου µπορεί επίσης να επέλθει και µέσω του σπέρµατος προσβεβληµένων αρσενικών χοίρων.
4. Η περίοδος επώασης στα µεµονωµένα ζώα είναι περίπου πέντε έως δεκαπέντε ηµέρες, υπό συνθήκες όµως πεδίου κλινικά
συµπτώµατα µπορούν να γίνουν εµφανή σε µια εκµετάλλευση αρκετές εβδοµάδες µόνο µετά την είσοδο του ιού ή και
ακόµη περισσότερο, εάν πρόκειται για ήπια στελέχη του ιού.
(1) Όταν λαµβάνεται απόφαση για τον αριθµό των δειγµάτων που πρέπει να ληφθούν για εργαστηριακές δοκιµασίες, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
και η ευαισθησία των δοκιµασιών που θα χρησιµοποιηθούν. Ο αριθµός των προς δειγµατοληψία ζώων πρέπει να είναι µεγαλύτερος από εκείνον
που υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο, αν η ευαισθησία της δοκιµασίας που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί δεν είναι πολύ υψηλή.
2
( ) Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιη) της οδηγίας 2002/60/ΕΚ.
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5. Απαντούν οξείες, υποξείες και χρόνιες µορφές της ΑΠΧ, η δε διαφορά εξαρτάται κυρίως από τη λοιµογόνο δύναµη του
ιού.
6. Σε χοίρους που αναρρώνουν κλινικά µετά τη λοίµωξη, η ιαιµία εµµένει για 40 έως 60 ηµέρες και οι χοίροι αυτοί καθίστανται φορείς του ιού. Ο ιός της ΑΠΧ έχει αποµονωθεί από χοίρους φορείς µέχρι και έξι µήνες µετά τη λοίµωξη.
Β. ΟΞΕΙΑ ΜΟΡΦΗ
1. Η εµφάνιση υψηλού πυρετού (άνω των 40 °C) είναι συνήθως το πρώτο κλινικό σηµείο της νόσου, το οποίο συνοδεύεται
από καχεξία, ανορεξία, ταχεία και δύσκολη αναπνοή, εκκρίσεις από τη µύτη και τους οφθαλµούς. Οι χοίροι εµφανίζουν
αδυναµία κινητικού συντονισµού και συνωθούνται µεταξύ τους. Οι θηλυκοί χοίροι µπορούν να αποβάλουν σε όλα τα
στάδια της κυήσεως. Ορισµένοι χοίροι µπορεί να εµφανίσουν εµετούς και δυσκοιλιότητα, ενώ άλλοι µπορεί να παρουσιάσουν διάρροια µε αίµα. Εµφανίζονται υποδορίως συµφορητικές ή αιµορραγικές περιοχές, ιδίως στα άκρα και στα αυτιά.
Μπορεί να παρουσιαστεί κώµα προ του θανάτου, ο οποίος επέρχεται µία έως επτά ηµέρες µετά την εµφάνιση των κλινικών
σηµείων. Το ποσοστό νοσηρότητας και θνησιµότητας στην εκµετάλλευση µπορεί να φθάσει το 100 %.
Τα µεταθανάτια ευρήµατα δηλώνουν τυπικό αιµορραγικό σύνδροµο, µε γενικευµένη συµφόρηση στο πτώµα, αιµατηρό
υγρό στη θωρακική και την κοιλιακή κοιλότητα, διογκωµένη σκοτεινόχρωµη σπλήνα, αιµορραγικούς λεµφαδένες που
οµοιάζουν µε θρόµβους αίµατος, ιδίως οι νεφρικοί και γαστροηπατικοί λεµφαδένες, πετέχειες στους νεφρούς —στη
φλοιώδη, στη µυελώδη ουσία και στη νεφρική πύελο— στους σπλαχνικούς ορογόνους υµένες, στον γαστρικό και εντερικό βλεννογόνο και στην καρδιά — στο επικάρδιο και το ενδοκάρδιο, υδροθώρακα και πετέχειες στον υπεζωκότα.
2. Γενικά, η οξεία µορφή της κλασικής πανώλους των χοίρων οδηγεί σε κλινική και παθολογική εικόνα πολύ κοντά σε εκείνη
της αφρικανικής πανώλους των χοίρων. Εφόσον υπάρχουν, οι αιµορραγίες στο δέρµα και στα αυτιά είναι πολύ εύκολο να
ανιχνευθούν και εγείρουν υπόνοιες για οξεία κλασική ή αφρικανική πανώλη των χοίρων. Λίγες άλλες ασθένειες προκαλούν
παρόµοιες αλλοιώσεις.
Το ενδεχόµενο προσβολής από οξεία αφρικανική πανώλη των χοίρων πρέπει να εξετάζεται και στην περίπτωση υπονοιών
για ερυσίπελας, χοίρειο αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδροµο, δηλητηρίαση µε κουµαρίνη, αιµορραγική πορφύρα,
µεταπογαλακτικό πολυσυστηµατικό σύνδροµο εξασθένησης, χοίρεια δερµατίτιδα και σύνδροµο νεφροπάθειας, λοιµώξεις
από Salmonella ή Pasteurella ή κάθε εντερικό ή αναπνευστικό σύνδροµο µε πυρετό, που δεν αντιδρούν σε αγωγή µε
αντιβιοτικά.
Γ. ΥΠΟΞΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Υποξείες µορφές της νόσου είναι συνηθέστερες στις περιοχές όπου είναι ενδηµική. Η υποξεία λοίµωξη χαρακτηρίζεται από
κυµαινόµενο πυρετό, καχεξία και πνευµονία. Μπορεί να επέλθει θάνατος λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Οι αλλοιώσεις στις
υποξείες µορφές είναι παρόµοιες µε της οξείας αλλά ηπιότερες. Χαρακτηριστικές αλλοιώσεις είναι εκτεταµένες αιµορραγίες
στους λεµφαδένες, τους νεφρούς και τη σπλήνα, καθώς και πνευµονική συµφόρηση και οίδηµα και σε ορισµένες περιπτώσεις
διάµεσος πνευµονία.
∆. ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Οι χρόνιες µορφές της νόσου είναι σπάνιες. Στις χρόνιες µορφές µπορούν να παρατηρηθούν δευτερογενείς βακτηριδιακές
λοιµώξεις. Καθώς τα κλινικά σηµεία της χρόνιας ΑΠΧ είναι µάλλον µη ιδιάζοντα, στη διαφορική διάγνωση πρέπει να εξετάζονται πολλές άλλες ασθένειες. Αυξηµένη θερµοκρασία σώµατος δεν εµφανίζεται κατ' ανάγκη σε όλα τα ζώα, σε µια προσβεβληµένη όµως εκµετάλλευση πυρετός µπορεί να ανιχνευθεί σε ορισµένους τουλάχιστον χοίρους.
Τα κλινικά συµπτώµατα της χρόνιας ΑΠΧ µπορεί να περιλαµβάνουν αναπνευστικά προβλήµατα, αποβολές, αρθρίτιδα, χρόνια
έλκη ή νέκρωση του δέρµατος, που δεν οµοιάζουν µε την τυπική κλινική εικόνα των λοιµώξεων από τον ιό της ΑΠΧ. Οι
αλλοιώσεις µπορεί να είναι ελάχιστες ή απούσες. Χαρακτηριστικά ιστοπαθολογικά ευρήµατα είναι η διόγκωση των λεµφαδένων και της σπλήνας, πλευρίτιδα και ινώδης περικαρδίτιδα, καθώς και διηθηµένη πνευµονίτιδα. Έχουν επίσης περιγραφεί
εστιακή τυροειδής νέκρωση και εναπόθεση ανόργανων αλάτων στους πνεύµονες.
Κεφάλαιο III
Κατευθυντήριες γραµµές για τα βασικά κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την αναγνώριση µιας
εκµετάλλευσης ως ύποπτης προσβολής από ΑΠΧ
1. Η απόφαση αναγνώρισης µιας εκµετάλλευσης ως ύποπτης εκµετάλλευσης θα λαµβάνεται µε βάση τα ακόλουθα ευρήµατα,
κριτήρια και λόγους:
α) κλινικά και παθολογικά ευρήµατα σε χοίρους. Τα βασικά κλινικά και παθολογικά ευρήµατα που πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη είναι:
— πυρετός µε νοσηρότητα και θνησιµότητα σε χοίρους όλων των ηλικιών,
— πυρετός µε αιµορραγικό σύνδροµο· πετέχειες και εκχυµώσεις, ιδίως στους λεµφαδένες, τους νεφρούς, τη σπλήνα (που
είναι διογκωµένη και σκοτεινόχρωµη, ιδίως στις οξείες µορφές) και την ουροδόχο κύστη, καθώς και εξελκώσεις στη
χοληδόχο κύστη·
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β) επιδηµιολογικά ευρήµατα. Τα κύρια επιδηµιολογικά ευρήµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είναι:
— όταν χοίροι είχαν άµεση ή έµµεση επαφή µε χοιροτροφική εκµετάλλευση που έχει προσβληθεί αποδεδειγµένα από τον
ιό της ΑΠΧ,
— όταν εκµετάλλευση έχει προµηθεύσει χοίρους, οι οποίοι στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν προσβεβληµένοι από τον
ιό της ΑΠΧ,
— όταν χοιροµητέρες έχουν γονιµοποιηθεί τεχνητά µε σπέρµα από ύποπτη πηγή,
— όταν υπήρξε έµµεση ή άµεση επαφή µε άγριους χοίρους πληθυσµού στον οποίο απαντά η ΑΠΧ,
— όταν χοίροι διατηρούνται σε ανοικτό χώρο σε περιοχή όπου άγριοι χοίροι έχουν προσβληθεί από τον ιό της ΑΠΧ,
— όταν χοίροι τρέφονται µε υπολείµµατα τροφών και υπάρχει υπόνοια ότι τα υπολείµµατα αυτά δεν υποβλήθηκαν σε
επεξεργασία µε τρόπο ώστε να αδρανοποιηθεί ο ιός της ΑΠΧ,
— όταν µπορεί να έχει υπάρξει πιθανή έκθεση, π.χ. λόγω της εισόδου ατόµων στην εκµετάλλευση, φορτίων κ.λπ., που
προέρχονται από εκµεταλλεύσεις ύποπτες προσβολής ή προσβεβληµένες από τον ιό της ΑΠΧ,
— όταν υπάρχουν φορείς στην περιοχή της εκµετάλλευσης.
2. Σε κάθε περίπτωση, µια εκµετάλλευση πρέπει να θεωρείται ύποπτη εκµετάλλευση, εάν έχει δηµιουργηθεί υπόνοια κλασικής
πανώλους των χοίρων στην εκµετάλλευση λόγω κλινικών ή παθολογικών ευρηµάτων, αλλά οι κλινικές, επιδηµιολογικές και
εργαστηριακές εξετάσεις δεν έχουν οδηγήσει στην επιβεβαίωση της νόσου αυτής ή στον εντοπισµό άλλων πηγών ή παραγόντων της νόσου στην εν λόγω εκµετάλλευση.

Κεφάλαιο IV
∆ιαδικασίες ελέγχου και δειγµατοληψίας

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΧΟΙΡΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή των κατάλληλων κλινικών εξετάσεων, δειγµατοληψιών και εργαστηριακών
ερευνών σε ύποπτες εκµεταλλεύσεις για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισµό εµφάνισης ΑΠΧ, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές και διαδικασίες που θεσπίζονται στα σηµεία 2 έως 6 παρακάτω.
Ανεξάρτητα από την υιοθέτηση των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ
στην υπόψη εκµετάλλευση, οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές και διαδικασίες εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις ασθένειας όπου στη διαφορική διάγνωση εξετάζεται και το ενδεχόµενο της ΑΠΧ. Εδώ περιλαµβάνονται και περιπτώσεις, όπου
τα κλινικά σηµεία και τα επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά της ασθένειας στους υπό παρατήρηση χοίρους υποδηλώνουν
πολύ µικρή πιθανότητα παρουσίας ΑΠΧ.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπου ένας ή περισσότεροι χοίροι είναι ύποπτοι προσβολής από τον ιό της ΑΠΧ, στην
υπόψη ύποπτη εκµετάλλευση υιοθετούνται τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/
60/ΕΚ.
Οι κατευθυντήριες γραµµές και διαδικασίες των σηµείων 2 έως 6 κατωτέρω εφαρµόζονται επίσης αναλόγως και σε περίπτωση υπονοιών για ΑΠΧ σε χοίρους που βρίσκονται σε σφαγείο ή σε µέσο µεταφοράς.
2. Όταν ο επίσηµος κτηνίατρος επισκέπτεται ύποπτη εκµετάλλευση, για να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει την ύπαρξη ΑΠΧ:
— πρέπει να γίνεται έλεγχος των αρχείων παραγωγής και υγείας της εκµετάλλευσης, εφόσον υπάρχουν τέτοια αρχεία·
πρέπει να γίνεται επιθεώρηση σε κάθε υποµονάδα της εκµετάλλευσης για να επιλεγούν οι χοίροι που θα εξεταστούν
κλινικώς.
Η κλινική εξέταση πρέπει να περιλαµβάνει τη λήψη της θερµοκρασίας του σώµατος και να προσανατολίζεται πρωταρχικώς στους ακόλουθους χοίρους ή οµάδα χοίρων:
— ασθενείς ή ανόρεκτοι χοίροι,
— χοίροι που έχουν εισαχθεί προσφάτως από τόπους µε επιβεβαιωµένες εστίες ή από άλλες ύποπτες πηγές,
— χοίροι που διατηρούνται σε υποµονάδες, τις οποίες έχουν επισκεφθεί προσφάτως εξωτερικοί επισκέπτες που είχαν
πρόσφατη στενή επαφή µε χοίρους ύποπτους προσβολής ή προσβεβληµένους από ΑΠΧ ή για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι είχαν άλλες ιδιαίτερα επικίνδυνες επαφές µε δυνητική πηγή ΑΠΧ,
— χοίροι που έχουν ήδη υποβληθεί σε δειγµατοληψία και ελεγχθεί ορολογικώς για ΑΠΧ, σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αυτών δεν επιτρέπουν να αποκλειστεί παντελώς το ενδεχόµενο ΑΠΧ, και εν επαφή χοίροι,
— χοίροι που έχουν αναρρώσει προσφάτως από ασθένεια.
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Εάν η επιθεώρηση στην ύποπτη εκµετάλλευση δεν εντοπίσει την παρουσία των χοίρων ή της οµάδας χοίρων που αναφέρονται στο παραπάνω σηµείο, η αρµόδια αρχή, µε την επιφύλαξη τυχόν άλλων µέτρων που µπορεί να έχουν εφαρµογή
στην υπόψη εκµετάλλευση σύµφωνα µε την οδηγία 2002/60/ΕΚ και λαµβάνοντας υπόψη την επιδηµιολογική κατάσταση:
— προχωρεί σε περαιτέρω εξετάσεις στην υπόψη εκµετάλλευση σύµφωνα µε το σηµείο 3 κατωτέρω ή
— προβαίνει στη λήψη δειγµάτων αίµατος για εργαστηριακές εξετάσεις από τους χοίρους της υπόψη εκµετάλλευσης.
Στην περίπτωση αυτή, ως βάση χρησιµοποιούνται οι διαδικασίες δειγµατοληψίας που προβλέπονται στο σηµείο 5
και στο τµήµα ΣΤ σηµειο 2 ή
— υιοθετεί ή διατηρεί τα µέτρα που θεσπίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, εν αναµονή
περαιτέρω ερευνών στην υπόψη εκµετάλλευση ή
— αποκλείει κάθε υπόνοια για ΑΠΧ.
3. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν σηµείο, η κλινική εξέταση στην υπόψη εκµετάλλευση πρέπει να γίνεται σε χοίρους επιλεγόµενους τυχαίως από τις υποµονάδες για τις οποίες έχει εντοπιστεί ή υπάρχουν υπόνοιες για κίνδυνο εισόδου του
ιού της ΑΠΧ.
Ο ελάχιστος αριθµός των προς εξέταση χοίρων πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση της ασθένειας, εφόσον αυτή παρουσιάζει επιπολασµό 10 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % στις υποµονάδες αυτές.
4. Εάν σε ύποπτη εκµετάλλευση εντοπιστούν νεκροί ή ετοιµοθάνατοι χοίροι, πρέπει να διεξάγονται µεταθανάτιες εξετάσεις,
κατά προτίµηση σε πέντε τουλάχιστον από τους χοίρους αυτούς και ιδιαίτερα σε χοίρους που έχουν:
— εµφανίσει ιδιαιτέρως εµφανή σηµεία ασθένειας πριν από το θάνατο,
— υψηλό πυρετό,
— πρόσφατα αποβιώσει.
Εάν οι εξετάσεις αυτές δεν δείξουν αλλοιώσεις που κατατείνουν στην υπόθεση ύπαρξης ΑΠΧ, αλλά, λόγω της επιδηµιολογικής κατάστασης, κρίνεται αναγκαία η διενέργεια περαιτέρω ερευνών:
— στην υποµονάδα όπου διατηρούνταν οι νεκροί ή ετοιµοθάνατοι χοίροι, πρέπει να πραγµατοποιείται κλινική εξέταση,
όπως προβλέπεται στο σηµείο 3 και να λαµβάνονται δείγµατα αίµατος όπως προβλέπεται στο σηµείο 5 και
— µπορούν να πραγµατοποιούνται µεταθανάτιες εξετάσεις σε 3 έως 4 εν επαφή χοίρους, ιδίως εάν οι χοίροι αυτοί
εµφανίζουν κλινικά σηµεία.
Ασχέτως της παρουσίας ή απουσίας αλλοιώσεων που υποδηλώνουν ΑΠΧ, από τους χοίρους που έχουν υποβληθεί σε
µεταθανάτια εξέταση πρέπει να συλλέγονται δείγµατα οργάνων ή ιστών για ιολογικές εξετάσεις σύµφωνα µε το κεφάλαιο
V τµήµα B σηµείο 1. Τα δείγµατα αυτά πρέπει να συλλέγονται κατά προτίµηση από προσφάτως αποβιώσαντες χοίρους.
Όταν πραγµατοποιούνται µεταθανάτιες εξετάσεις, η αρµόδια αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι:
— λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα προφύλαξης και υγιεινής για την πρόληψη τυχόν µετάδοσης της ασθένειας και,
— στην περίπτωση ετοιµοθάνατων χοίρων, αυτοί υποβάλλονται σε ευθανασία σύµφωνα µε την οδηγία 93/119/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1993, για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή/και τη θανάτωσή τους (1),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2).
5. Εάν σε ύποπτη εκµετάλλευση εντοπιστούν περαιτέρω κλινικά σηµεία ή αλλοιώσεις που µπορεί να υποδηλώνουν ΑΠΧ,
αλλά η αρµόδια αρχή κρίνει ότι τα ευρήµατα αυτά δεν είναι επαρκή για την επιβεβαίωση εστίας ΑΠΧ και ότι είναι αναγκαία η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, από τους ύποπτους χοίρους και από άλλους χοίρους σε κάθε υποµονάδα
στην οποία διατηρούνται οι ύποπτοι χοίροι πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα αίµατος για εργαστηριακές εξετάσεις,
σύµφωνα µε τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) ο ελάχιστος αριθµός των προς λήψη δειγµάτων για ορολογικές εξετάσεις πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 10 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % στην υπόψη υποµονάδα·
β) ο αριθµός των προς λήψη δειγµάτων για ιολογικές εξετάσεις πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις οδηγίες της αρµόδιας
αρχής, η οποία λαµβάνει υπόψη το φάσµα των δοκιµών που µπορούν να εκτελεστούν, την ευαισθησία των εργαστηριακών δοκιµών που θα χρησιµοποιηθούν και την επιδηµιολογική κατάσταση.
(1) ΕΕ L 340 της 31.12.1993, σ. 21.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
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6. Εάν, µετά τη διενεργηθείσα εξέταση σε ύποπτη εκµετάλλευση, δεν εντοπιστούν κλινικά σηµεία ή αλλοιώσεις που υποδηλώνουν ΑΠΧ, για τον αποκλεισµό όµως της ύπαρξης ΑΠΧ η αρµόδια αρχή κρίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις, ως βάση χρησιµοποιούνται οι διαδικασίες δειγµατοληψίας που προβλέπονται στο σηµείο 5.

Β.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΤΑΝ ΘΑ ΘΑΝΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΧΟΙΡΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
1. Για να µπορεί να εντοπίζεται ο τρόπος εισόδου του ιού της ΑΠΧ σε προσβεβληµένη εκµετάλλευση και το χρονικό
διάστηµα που έχει διαρρεύσει από την είσοδό του, όταν σε µια εκµετάλλευση, µετά την επιβεβαίωση της εστίας σύµφωνα
µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, θανατώνονται χοίροι, από τους χοίρους αυτούς,
µετά τη θανάτωση, πρέπει να λαµβάνονται τυχαίως δείγµατα αίµατος για ορολογικές εξετάσεις.
2. Ο ελάχιστος αριθµός χοίρων προς δειγµατοληψία πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 10 % µε βαθµό
εµπιστοσύνης 95 % στους χοίρους σε κάθε υποµονάδα της εκµετάλλευσης (1).
Πρέπει επίσης να λαµβάνονται δείγµατα για ιολογικές εξετάσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής, η οποία
λαµβάνει υπόψη το φάσµα των δοκιµών που µπορούν να εκτελεστούν, την ευαισθησία των εργαστηριακών δοκιµών που
θα χρησιµοποιηθούν και την επιδηµιολογική κατάσταση.
Στις περιοχές, στις οποίες έχει προηγουµένως αποδειχθεί η παρουσία φορέων προσβεβληµένων από τον ιό της ΑΠΧ,
πρέπει επίσης να λαµβάνονται οι κατάλληλες σειρές δειγµάτων µαλακών ακάρεων για ιολογικές εξετάσεις σύµφωνα µε
τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής και µε το παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2002/60/ΕΚ.
3. Ωστόσο, σε περίπτωση δευτερογενών εστιών, η αρµόδια αρχή µπορεί να αποφασίσει να παρεκκλίνει από τα προβλεπόµενα στα σηµεία 1 και 2 ανωτέρω και να εφαρµόσει άλλες διαδικασίες δειγµατοληψίας, λαµβάνοντας υπόψη τις ήδη
διαθέσιµες επιδηµιολογικές πληροφορίες για την πηγή και τον τρόπο εισόδου του ιού στην εκµετάλλευση και το ενδεχόµενο εξάπλωσης της νόσου από την εκµετάλλευση.

Γ.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΤΑΝ ΣΕ ΥΠΟΠΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΝΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΧΟΙΡΟΙ ΩΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ
1. Για να µπορέσει να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η ύπαρξη ΑΠΧ και να ληφθούν πρόσθετες επιδηµιολογικές πληροφορίες, όταν σε ύποπτη εκµετάλλευση θανατώνονται χοίροι ως προληπτικό µέτρο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4
παράγραφος 3 στοιχείο α) ή 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του σηµείου 2 δείγµατα αίµατος για ορολογικές εξετάσεις, καθώς και δείγµατα αίµατος για ιολογικές εξετάσεις.
2. Η δειγµατοληψία πρέπει να καλύπτει κυρίως:
— χοίρους που εµφανίζουν σηµεία ή µεταθανάτιες αλλοιώσεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη ΑΠΧ και τους εν επαφή
χοίρους,
— άλλους χοίρους, που µπορεί να είχαν επικίνδυνες επαφές µε προσβεβληµένους ή ύποπτους προσβολής χοίρους ή
που είναι ύποπτοι µόλυνσης µε τον ιό της ΑΠΧ. Η δειγµατοληψία στους χοίρους αυτούς πρέπει να γίνεται σύµφωνα
µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής, η οποία λαµβάνει υπόψη την επιδηµιολογική κατάσταση.
Περαιτέρω, πρέπει να υποβάλλονται σε τυχαία δειγµατοληψία χοίροι προερχόµενοι από κάθε µία από τις υποµονάδες
της εκµετάλλευσης (2). Στην περίπτωση αυτή, ο ελάχιστος αριθµός των προς λήψη δειγµάτων για ορολογικές εξετάσεις
πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 10 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % στην υπόψη υποµονάδα.
Το είδος των δειγµάτων για τις ιολογικές εξετάσεις και των χρησιµοποιουµένων δοκιµών πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις
οδηγίες της αρµόδιας αρχής, η οποία λαµβάνει υπόψη το φάσµα των δοκιµών που µπορούν να εκτελεστούν, την
ευαισθησία των δοκιµών αυτών και την επιδηµιολογική κατάσταση.

(1) Ωστόσο, εάν έχει εφαρµοστεί η παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, η δειγµατοληψία πρέπει να αφορά τις υποµονάδες της εκµετάλλευσης όπου έχουν θανατωθεί χοίροι, µε την επιφύλαξη διενέργειας περαιτέρω εξετάσεων και δειγµατοληψιών στους εναποµένοντες χοίρους της εκµετάλλευσης, που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής.
2
( ) Ωστόσο, εάν η αρµόδια αρχή έχει περιορίσει την εφαρµογή της προληπτικής θανάτωσης µόνο στο µέρος της εκµετάλλευσης όπου διατηρούνταν οι ύποπτοι προσβολής ή µόλυνσης από τον ιό της ΑΠΧ χοίροι, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/
60/EΚ, η δειγµατοληψία πρέπει να αφορά τις υποµονάδες της εκµετάλλευσης, όπου έχει εφαρµοστεί το µέτρο αυτό, µε την επιφύλαξη των
περαιτέρω εξετάσεων και δειγµατοληψιών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στους εναποµένοντες χοίρους της εκµετάλλευσης, που διενεργούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΡΙΝ ∆ΟΘΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΧΟΙΡΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ή ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΧΟΙΡΟΙ
ΑΥΤΟΙ ΣΦΑΓΟΥΝ Ή ΘΑΝΑΤΩΘΟΥΝ (ΑΡΘΡΑ 10 ΚΑΙ 11 ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2002/60/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2002/60/ΕΚ,
για να δοθεί έγκριση µετακίνησης χοίρων από εκµεταλλεύσεις ευρισκόµενες σε ζώνες προστασίας ή επιτήρησης σύµφωνα
µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, η διεξαγόµενη από τον επίσηµο κτηνίατρο κλινική εξέταση πρέπει:
— να διεξαχθεί µέσα σε 24 ώρες πριν από τη µετακίνηση των χοίρων,
— να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του τµήµατος A σηµείο 2.
2. Στην περίπτωση χοίρων προς µετακίνηση σε άλλη εκµετάλλευση, εκτός από τις έρευνες που πρέπει να διεξάγονται
σύµφωνα µε το σηµείο 1 ανωτέρω, σε κάθε υποµονάδα της εκµετάλλευσης στην οποία διατηρούνται οι προς µετακίνηση
χοίροι πρέπει να διεξάγεται κλινική εξέταση των χοίρων, η οποία περιλαµβάνει λήψη της θερµοκρασίας ενός ποσοστού
χοίρων.
Ο ελάχιστος αριθµός των χοίρων που ελέγχονται πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση της νόσου, εφόσον υπάρχει, σε ποσοστό επιπολασµού 10 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % στις υποµονάδες αυτές.
3. Στην περίπτωση χοίρων προς µεταφορά σε σφαγείο, σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε άλλους χώρους προς θανάτωση
ή προς σφαγή, εκτός από τις έρευνες που πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε το σηµείο 1 ανωτέρω, σε κάθε υποµονάδα
στην οποία διατηρούνται οι προς µετακίνηση χοίροι πρέπει να διεξάγεται και κλινική εξέταση. Στην περίπτωση χοίρων
µεγαλύτερων των τριών έως τεσσάρων µηνών, η εξέταση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τη λήψη της θερµοκρασίας ενός
ποσοστού των χοίρων.
Ο ελάχιστος αριθµός των χοίρων που ελέγχονται πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση της νόσου, εφόσον υπάρχει, σε ποσοστό επιπολασµού 20 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % στις υπόψη υποµονάδες.
4. Όταν οι χοίροι που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο 3 σφαγούν ή θανατωθούν, από τους χοίρους που προέρχονται
από κάθε µία από τις υποµονάδες από τις οποίες έχουν µετακινηθεί χοίροι, πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα αίµατος για
ορολογικές εξετάσεις ή δείγµατα αίµατος ή οργάνων, όπως αµυγδαλές, σπλήνα ή λεµφαδένες, για ιολογικές εξετάσεις.
Ο ελάχιστος αριθµός των δειγµάτων που λαµβάνονται πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού ή ιοεπιπολασµού 10 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % σε κάθε υποµονάδα.
Το είδος των λαµβανόµενων δειγµάτων και η χρησιµοποιούµενη δοκιµή πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες της
αρµόδιας αρχής, η οποία λαµβάνει υπόψη το φάσµα των δοκιµών που µπορούν να εκτελεστούν, την ευαισθησία των
δοκιµών αυτών και την επιδηµιολογική κατάσταση.
5. Ωστόσο, εάν κατά τη σφαγή ή θανάτωση των χοίρων εντοπιστούν κλινικά σηµεία ή µεταθανάτιες αλλοιώσεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη ΑΠΧ, κατά παρέκκλιση του ανωτέρω σηµείου 4, εφαρµόζονται οι διατάξεις για τη δειγµατοληψία
του τµήµατος Γ.
6. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στα άρθρα 10 παράγραφος 5 και 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ µπορεί
να εγκριθεί, εάν οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζεται επίσης ένα εντατικό πρόγραµµα δειγµατοληψιών και
εξετάσεων και στις αναφερόµενες στα ανωτέρω σηµεία 2, 3 και 4 οµάδες χοίρων που πρέπει να ελέγχονται ή από τους
οποίους πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, ο ελάχιστος αριθµός δειγµάτων αίµατος που λαµβάνονται πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 5 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % στην υπόψη
οµάδα χοίρων.

Ε.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
1. Όταν σε µια εκµετάλλευση επανεισάγονται χοίροι σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ,
πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες δειγµατοληψίας:
— πρέπει να συλλέγονται δείγµατα αίµατος το νωρίτερο 45 ηµέρες από την επανεισαγωγή των χοίρων,
— στην περίπτωση επανεισαγωγής χοίρων-δεικτών, πρέπει να λαµβάνονται τυχαία δείγµατα αίµατος για ορολογικές εξετάσεις από αριθµό χοίρων που να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 10 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % σε
κάθε υποµονάδα της εκµετάλλευσης,
— στην περίπτωση ολικής επανεισαγωγής, πρέπει να λαµβάνονται τυχαία δείγµατα αίµατος για ορολογικές εξετάσεις
από αριθµό χοίρων που να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 20 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % σε κάθε
υποµονάδα της εκµετάλλευσης.
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2. Όταν σε µια εκµετάλλευση επανεισάγονται χοίροι σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ,
πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες δειγµατοληψίας:
— πρέπει να συλλέγονται δείγµατα αίµατος το νωρίτερο 45 ηµέρες από την επανεισαγωγή των χοίρων,
— στην περίπτωση επανεισαγωγής χοίρων-δεικτών, πρέπει να λαµβάνονται τυχαία δείγµατα αίµατος για ορολογικές εξετάσεις από αριθµό χοίρων που να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 5 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % σε
κάθε υποµονάδα της εκµετάλλευσης,
— στην περίπτωση ολικής επανεισαγωγής, πρέπει να λαµβάνονται τυχαία δείγµατα αίµατος για ορολογικές εξετάσεις
από αριθµό χοίρων που να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 10 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % σε κάθε
υποµονάδα της εκµετάλλευσης.
Έπειτα, η διαδικασία που προβλέπεται στην τρίτη περίπτωση ανωτέρω πρέπει να επαναλαµβάνεται το ενωρίτερο 60
ηµέρες από την ολική επανεισαγωγή.
3. Μετά από οποιαδήποτε επανεισαγωγή χοίρων, η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση εµφάνισης οποιασδήποτε
ασθένειας ή θανάτου χοίρων στην εκµετάλλευση από άγνωστη αιτία, πραγµατοποιούνται αµέσως στους υπόψη χοίρους
εξετάσεις για ΑΠΧ.
Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται, έως ότου αρθούν στην υπόψη εκµετάλλευση οι περιορισµοί µετακίνησης χοίρων που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και β) και στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ.

ΣΤ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
1. Για να αρθούν τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ σε µια ζώνη προστασίας, σε όλες τις
εκµεταλλεύσεις στη ζώνη:
— πρέπει να διεξάγεται κλινική εξέταση σύµφωνα µε τις διαδικασίες των σηµείων 2 και 3 του τµήµατος Α,
— πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα αίµατος για ορολογικές εξετάσεις σύµφωνα µε το σηµείο 2 παρακάτω.
2. Ο ελάχιστος αριθµός των δειγµάτων αίµατος που λαµβάνονται πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 10 %
µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % στους χοίρους κάθε υποµονάδας της εκµετάλλευσης.
Ωστόσο, η παρέκκλιση που προβλέπεται στα άρθρα 10 παράγραφος 5 και 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ
µπορεί να εγκριθεί, µόνον εάν η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει ότι ο αριθµός των δειγµάτων αίµατος που λαµβάνονται
επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 5 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % στους χοίρους σε κάθε υποµονάδα της
εκµετάλλευσης.

Ζ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
1. Για να αρθούν τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ σε µια ζώνη επιτήρησης, σε όλες τις
εκµεταλλεύσεις στη ζώνη πρέπει να διεξάγεται κλινική εξέταση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του σηµείου 2 του τµήµατος
Α.
Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα αίµατος για ορολογικές εξετάσεις από χοίρους:
— σε κάθε άλλη εκµετάλλευση, όπου κρίνεται αναγκαία η διενέργεια δειγµατοληψίας από την αρµόδια αρχή,
— σε όλα τα κέντρα συλλογής σπέρµατος.
2. Οποτεδήποτε πραγµατοποιείται αιµοληψία για ορολογικές εξετάσεις σε εκµεταλλεύσεις που ευρίσκονται στη ζώνη
επιτήρησης, ο αριθµός των προς λήψη δειγµάτων αίµατος στις εκµεταλλεύσεις αυτές πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα
προβλεπόµενα στο τµήµα ΣΤ σηµείο 2 πρώτο εδάφιο.
Ωστόσο, η παρέκκλιση που προβλέπεται στα άρθρα 10 παράγραφος 5 και 11 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ
µπορεί να εγκριθεί, µόνον εάν η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει ότι σε κάθε εκµετάλλευση της ζώνης λαµβάνονται δείγµατα
αίµατος για ορολογικές εξετάσεις. Ο ελάχιστος αριθµός των δειγµάτων αίµατος που λαµβάνονται πρέπει να επιτρέπει
την ανίχνευση οροεπιπολασµού 5 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 % σε κάθε υποµονάδα της εκµετάλλευσης.
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Η. ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΝΟΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΧ Ή ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΑΓΡΙΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ
1. Σε περίπτωση ορολογικής παρακολούθησης άγριων χοίρων σε περιοχές όπου έχει επιβεβαιωθεί ή υπάρχουν υπόνοιες
εµφάνισης ΑΠΧ, για τον προσδιορισµό των προς λήψη δειγµάτων πρέπει προηγουµένως να ορίζεται το µέγεθος και η
γεωγραφική περιοχή του προς δειγµατοληψία πληθυσµού στόχου. Το µέγεθος του δείγµατος πρέπει να καθορίζεται ως
συνάρτηση του εκτιµώµενου αριθµού των ζώντων ζώων και όχι ως συνάρτηση του αριθµού των φονευθέντων ζώων.
2. Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για την πυκνότητα και το µέγεθος του πληθυσµού, η προς δειγµατοληψία γεωγραφική
περιοχή πρέπει να προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη συνεχή παρουσία άγριων χοίρων και την παρουσία φυσικών ή
τεχνητών εµποδίων ικανών να εµποδίσουν µεγάλες και συνεχείς κινήσεις των ζώων. Εάν δεν υφίστανται τέτοιες συνθήκες
ή στην περίπτωση µεγάλων περιοχών, συνιστάται να προσδιορίζονται περιοχές δειγµατοληψίας περίπου 200 km2, όπου
µπορεί να ζουν συνήθως περίπου 400 έως 1 000 άγριοι χοίροι.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, ο ελάχιστος
αριθµός των χοίρων στους οποίους γίνεται δειγµατοληψία στην προσδιορισµένη περιοχή δειγµατοληψίας πρέπει να
επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασµού 5 % µε βαθµό εµπιστοσύνης 95 %. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε προσδιοριζόµενη περιοχή πρέπει να υποβάλλονται σε δειγµατοληψία τουλάχιστον 56 ζώα.
4. Η συλλογή δειγµάτων για ιολογικές εξετάσεις από φονευθέντες ή ανευρεθέντες νεκρούς άγριους χοίρους πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το κεφάλαιο V τµήµα B σηµείο 1.
Όταν κρίνεται αναγκαία η ιολογική παρακολούθηση φονευθέντων άγριων χοίρων, πρέπει πρωτίστως να διεξάγεται σε
ζώα ηλικίας κάτω του ενός έτους.
5. Όλα τα αποστελλόµενα στο εργαστήριο δείγµατα πρέπει να συνοδεύονται από το ερωτηµατολόγιο που αναφέρεται στο
άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο η) της οδηγίας 2002/60/ΕΚ.

Κεφάλαιο V
Γενικές διαδικασίες και κριτήρια για τη συλλογή και µεταφορά των δειγµάτων

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Πριν γίνει δειγµατοληψία σε µια ύποπτη εκµετάλλευση, πρέπει να σχεδιάζεται χάρτης της εκµετάλλευσης και να προσδιορίζονται οι επιδηµιολογικές υποµονάδες της εκµετάλλευσης.
2. Κάθε φορά που κρίνεται ότι µπορεί να καταστεί αναγκαία η νέα δειγµατοληψία από χοίρους, όλοι οι χοίροι από τους
οποίους λαµβάνονται δείγµατα πρέπει να σηµαίνονται µε χαρακτηριστικό σήµα, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει εύκολα νέα
δειγµατοληψία.
3. Όλα τα δείγµατα πρέπει να αποστέλλονται στο εργαστήριο συνοδευόµενα από κατάλληλα έντυπα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής. Τα έντυπα αυτά περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες του ιστορικού των χοίρων από τους οποίους
ελήφθη δείγµα και τα παρατηρηθέντα κλινικά σηµεία ή µεταθανάτιες αλλοιώσεις.
Στην περίπτωση χοίρων διατηρουµένων σε εκµεταλλεύσεις, πρέπει να δίνονται σαφείς πληροφορίες για την ηλικία, την
κατηγορία και την εκµετάλλευση καταγωγής των χοίρων από τους οποίους έχουν ληφθεί δείγµατα. Συνιστάται να
καταγράφεται η θέση κάθε υποβληθέντος σε δειγµατοληψία χοίρου στην εκµετάλλευση, παράλληλα µε το αποκλειστικό
του σήµα αναγνώρισης.

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Για την ανίχνευση ιού, αντιγόνου ή γονιδιώµατος της ΑΠΧ από νεκρούς ή υποβληθέντες σε ευθανασία χοίρους, τα
καταλληλότερα δείγµατα είναι ιστοί από αµυγδαλές, λεµφαδένες (γαστροηπατικούς, νεφρικούς, υπογνάθιους και οπισθοφαρυγγικούς), σπλήνα, νεφρούς και πνεύµονες (1). Στην περίπτωση αυτολυµένων σφαγίων, το καταλληλότερο δοκίµιο
είναι ένα ολόκληρο µακρό οστούν ή το στέρνο.
2. Από χοίρους που εµφανίζουν πυρετό ή άλλα σηµεία της νόσου, πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα αίµατος µε αντιθροµβωτικά ή/και θροµβωµένου αίµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής.
(1) Συνιστάται να συλλέγονται επίσης δείγµατα ειλεού, καθόσον µπορεί να είναι χρήσιµα για τη διάγνωση της κλασικής πανώλους των χοίρων.
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Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
1. Συνιστάται όλα τα δείγµατα:

— να ταυτοποιούνται καταλλήλως,
— να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία,
— να διατηρούνται υπό ψύξη· ωστόσο, εάν αναµένεται ότι τα δείγµατα θα φθάσουν στο εργαστήριο µετά παρέλευση
περισσότερων από 48 ωρών, πρέπει να υπάρχει επαφή µε το εργαστήριο προς λήψη οδηγιών σχετικά µε τις καταλληλότερες συνθήκες θερµοκρασίας κατά τη µεταφορά,
— να παραδίδονται στο εργαστήριο το συντοµότερο δυνατό,
— να φυλάσσονται σε συσκευασία που περιέχει παγοθήκες ή ξηρό πάγο για να διατηρούνται υπό ψύξη,
— προκειµένου για ιστούς ή όργανα, να τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένα πλαστικά δοχεία και να επισηµαίνονται
ορθά. Κατόπιν, πρέπει να τοποθετούνται σε µεγαλύτερα δοχεία και να τυλίγονται µε αρκετό απορροφητικό υλικό, για
να προστατεύονται από βλάβη και να απορροφώνται τυχόν διαρροές,
— όποτε είναι δυνατό, να µεταφέρονται κατευθείαν στο εργαστήριο από αρµόδιο πρόσωπο, για να διασφαλίζεται η
ταχεία και αξιόπιστη µεταφορά τους.
2. Στο εξωτερικό της συσκευασίας πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση του εργαστηρίου υποδοχής και µε ευκρινή τρόπο η
ακόλουθη ένδειξη:
Ζωικό παθολογικό υλικό, ευαλλοίωτο, εύθραυστο. Να ανοιχθεί µόνο µέσα σε εργαστήριο ΑΠΧ.
3. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου υποδοχής των δειγµάτων πρέπει να ενηµερώνεται εγκαίρως για την άφιξη των δειγµάτων.
4. Για αεροπορική µεταφορά δειγµάτων στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την ΑΠΧ (1), η συσκευασία πρέπει να επισηµαίνεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς της IATA.

Κεφάλαιο VI
Αρχές και χρήση ιολογικών δοκιµών και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους

Α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
1. ∆οκιµασία άµεσου ανοσοφθορισµού (DIF)
Η αρχή της δοκιµασίας έγκειται στην µικροσκοπική ανίχνευση ιικού αντιγόνου σε επιχρίσµατα ή σε λεπτά κρυοτεµάχια
υλικού από όργανα χοίρων υπόπτων προσβολής από τον ιό της ΑΠΧ. Τα ενδοκυτταρικά αντιγόνα ανιχνεύονται χρησιµοποιώντας συζευγµένα µε FIT (2) ειδικά αντισώµατα. Φθορίζοντα κυτταρικά έγκλειστα ή κοκκία εµφανίζονται στο κυτταρόπλασµα των προσβεβληµένων κυττάρων.
Κατάλληλα όργανα είναι ο νεφρός, η σπλήνα και διάφοροι λεµφαδένες. Για τους άγριους χοίρους µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και επίχρισµα κυττάρων µυελού των οστών, εάν τα όργανά τους δεν είναι διαθέσιµα ή παρουσιάζουν αυτόλυση.
Η δοκιµασία µπορεί να εκτελεστεί εντός δύο ωρών. Επειδή δείγµατα οργάνων µπορούν να ληφθούν µόνον από νεκρά
ζώα, η χρήση της για µαζική διαγνωστική εξέταση (screening) είναι περιορισµένη.
Πρόκειται για δοκιµασία υψηλής ευαισθησίας για περιπτώσεις οξείας ΑΠΧ. Για υποξείες ή χρόνιες µορφές, η DIF παρουσιάζει ευαισθησία µόλις 40 % περίπου, πιθανώς λόγω της παρουσίας συµπλεγµάτων αντιγόνου-αντισώµατος, τα οποία
εµποδίζουν την αντίδραση µε το συζευγµένο αντίσωµα της ΑΠΧ. Η εµπιστοσύνη στο αποτέλεσµα της δοκιµασίας µπορεί
να περιοριστεί λόγω αµφίβολης χρώσεως, ιδίως όταν δεν υπάρχει σηµαντική εµπειρία στην εκτέλεση της δοκιµασίας ή εάν
τα εξετασθέντα όργανα έχουν αυτολυθεί.

2. ELISA για ανίχνευση αντιγόνου
Ιικό αντιγόνο µπορεί επίσης να ανιχνευθεί χρησιµοποιώντας τεχνικές ELISA, αλλά συνιστάται µόνο για οξείες µορφές της
νόσου, λόγω της χαµηλής ευαισθησίας της, όταν είναι παρόντα συµπλέγµατα αντιγόνου-αντισώµατος. Η ευαισθησία του
αντιγόνου ELISA θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή για την καταγραφή θετικού αποτελέσµατος από ζώα που εµφανίζουν
κλινικά σηµεία οξείας ΑΠΧ. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να χρησιµοποιείται η δοκιµασία αυτή ως δοκιµασία «αγέλης»
και σε συνδυασµό µε άλλη ιολογική δοκιµασία.
(1) Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς έχει απεριόριστη άδεια να δέχεται διαγνωστικά δείγµατα και αποµονωθέντες ιούς της ΑΠΧ από οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος. Εάν το δείγµα προέρχεται από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από τη µεταφορά µπορεί να ζητείται από το
εργαστήριο αυτό αντίγραφο της άδειας εισαγωγής, το οποίο επισυνάπτεται µέσα σε φάκελο στο εξωτερικό της συσκευασίας.
2
( ) Ισοθειοκυανική φλουορεσκεΐνη.
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Β. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΙΜΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ (HAD)
1. Η αποµόνωση του ιού βασίζεται στον ενοφθαλµισµό δείγµατος υλικού σε κατάλληλες πρωτογενείς κυτταρικές καλλιέργειες χοίρειας προέλευσης, µονοκύτταρα και µακροφάγα κύτταρα. Τα δείγµατα που προτιµώνται για την αποµόνωση του
ιού της ΑΠΧ είναι πλήρες αίµα και λευκοκύτταρα λαµβανόµενα από δείγµατα µη θροµβωµένου αίµατος ή τα όργανα που
αναφέρονται στο τµήµα A σηµείο 1. Εάν ο ιός της ΑΠΧ είναι παρών στο δείγµα, θα πολλαπλασιαστεί στα κύτταρα και
στα προσβεβληµένα κύτταρα θα παρουσιασθεί ένα χαρακτηριστικό κυτταροπαθολογικό φαινόµενο.
2. Η τεχνική HAD συνιστάται για την ταυτοποίηση αποµονωθέντων ιών της ΑΠΧ, λόγω της υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητάς της. Η HAD βασίζεται στην ικανότητα του ιού της ΑΠΧ να πολλαπλασιάζεται στα χοίρεια µακροφάγα κύτταρα
και να προκαλεί αιµοπροσρόφηση παρουσία χοίρειων ερυθροκυττάρων. Μια χαρακτηριστική «άλως» ερυθροκυττάρων
αναπτύσσεται γύρω από τα προσβεβληµένα µακροφάγα. Ωστόσο, µικρός αριθµός άγριων στελεχών του ιού της ΑΠΧ ενδέχεται να µη προκαλέσει αιµοπροσρόφηση, αλλά προκαλούν κυτταροπαθολογικό φαινόµενο. Τα στελέχη αυτά µπορούν να
ταυτοποιηθούν ειδικά µε τη χρήση της δοκιµασίας DIF στα ιζήµατα των κυτταρικών καλλιεργειών ή µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR).
3. Η αποµόνωση του ιού ενδείκνυται ιδιαίτερα για την έρευνα δειγµάτων από µικρούς αριθµούς ζώων παρά για µαζική εποπτεία. Η διαδικασία αποµόνωσης του ιού είναι εντάσεως εργασίας και απαιτεί µία έως τρεις ηµέρες πριν µπορέσουν να
βγουν αποτελέσµατα. Για την ανίχνευση µικρής ποσότητας ιού στο δείγµα µπορεί να χρειαστούν δύο ακόµη ανακαλλιέργειες κυττάρων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στο να απαιτηθούν µέχρι και δέκα ηµέρες έρευνας πριν εξαχθεί το τελικό
αποτέλεσµα. Τα αυτολυµένα δείγµατα µπορεί να είναι κυτταροτοξικά για την κυτταρική καλλιέργεια και συνεπώς περιορισµένης χρήσης.
4. Η αποµόνωση και η ταυτοποίηση του ιού µε HAD συνιστώνται ως δοκιµασία αναφοράς για την επιβεβαίωση θετικών
αποτελεσµάτων προηγηθεισών δοκιµασιών µε τις µεθόδους ELISA, PCR ή DIF. Συνιστώνται επίσης, όταν η ΑΠΧ έχει ήδη
επιβεβαιωθεί µε άλλες µεθόδους, ιδίως σε περίπτωση πρωτογενούς εστίας ή κρούσµατος ΑΠΧ.
Οι ιοί της ΑΠΧ που αποµονώνονται στα µακροφάγα κύτταρα του χοίρου µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το χαρακτηρισµό του ιού και την µοριακή επιδηµιολογία.
5. Όλοι οι αποµονωθέντες ιοί της ΑΠΧ από το σύνολο των πρωτογενών εστιών, των πρωτογενών κρουσµάτων σε άγριους
χοίρους ή κρουσµάτων σε σφαγεία ή µέσα µεταφοράς πρέπει να χαρακτηρίζονται από εθνικό εργαστήριο αναφοράς στα
κράτη µέλη ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο εξουσιοδοτηµένο από το αντίστοιχο κράτος µέλος ή από το κοινοτικό
εργαστήριο αναφοράς, σύµφωνα µε το τµήµα E.
Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι αποµονωθέντες ιοί πρέπει να αποστέλλονται στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για συλλογή ιών χωρίς καθυστέρηση.

Γ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΙΚΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ
1. Για την ανίχνευση ιικού γονιδιώµατος σε δείγµατα αίµατος, ορού, ιστών ή οργάνων εφαρµόζεται η αλυσιδωτή αντίδραση
πολυµεράσης (PCR). Μικρά τµήµατα ιικού DNA πολλαπλασιάζονται µε PCR µέχρι να υπάρχουν ανιχνεύσιµες ποσότητες.
Ευρύ φάσµα αποµονωθέντων ιών που ανήκουν σε όλους τους γνωστούς γονότυπους του ιού, συµπεριλαµβανοµένων τόσο
των ιών που δεν προκαλούν αιµοπροσρόφηση όσο και των αποµονωθέντων ιών χαµηλής λοιµογόνου δύναµης, µπορούν
να ανιχνευθούν µε τη χρήση εκκινητών από µια καλώς διατηρηµένη περιοχή του γονιδιώµατος. ∆εδοµένου ότι η δοκιµασία αυτή ανιχνεύει µόνο µια αλληλουχία του γονιδιώµατος του ιού, η PCR µπορεί να είναι θετική, ακόµη και όταν δεν
ανιχνεύεται µολυσµατικός ιός µε αποµόνωση του ιού (π.χ. σε αυτολυµένους ιστούς ή δείγµατα από αναρρωνύοντες
χοίρους ή από χοίρους που έχουν αναρρώσει και καταστεί κλινικώς φυσιολογικοί).
2. Η PCR µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιορισµένο αριθµό δειγµάτων που έχουν επιλεγεί προσεκτικά από ύποπτα ζώα.
Αποτελεί τη συνιστώµενη µέθοδο για δείγµατα οργάνων που είναι κυτταροτοξικά και εποµένως η αποµόνωση του ιού δεν
είναι δυνατή (π.χ. δείγµατα από άγριους χοίρους).
3. Κατάλληλο υλικό δείγµατος για PCR είναι τα όργανα που περιγράφονται για την αποµόνωση του ιού και ο ορός. Οµογενοποιηµένοι ιστοί ακάρεων µπορούν επίσης να αναλυθούν µε PCR.
4. Η PCR µπορεί να εκτελεστεί µέσα σε µία εργάσιµη ηµέρα. Απαιτεί κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισµό, χωριστές εγκαταστάσεις και ειδικευµένο προσωπικό. Ένα πλεονέκτηµα είναι ότι δεν χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί στο εργαστήριο ο
µολυσµατικός ιός. Η PCR είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, µπορεί όµως εύκολα να συµβεί επιµόλυνση, η οποία οδηγεί σε ψευδοθετικά αποτελέσµατα. Συνεπώς, η χρήση αυστηρών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου είναι απαραίτητη.

L 143/45

L 143/46

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Οι ιολογικές δοκιµασίες είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ΑΠΧ.
Η αποµόνωση του ιού και η HAD πρέπει να θεωρούνται ως ιολογικές δοκιµασίες αναφοράς και πρέπει να χρησιµοποιούνται
ως επιβεβαιωτικές δοκιµασίες, όταν είναι αναγκαίο. Η χρήση τους συνιστάται ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου θετικά αποτελέσµατα από DIF ή PCR δεν συνοδεύονται από διαπίστωση κλινικών σηµείων ή αλλοιώσεων της νόσου, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αµφίβολη περίπτωση.
Ωστόσο, µια πρωτογενής εστία ΑΠΧ µπορεί να επιβεβαιωθεί, εάν στους υπόψη χοίρους έχουν ανιχνευθεί κλινικά σηµεία ή
αλλοιώσεις της νόσου και δύο τουλάχιστον χωριστές δοκιµασίες ανίχνευσης αντιγόνου, γονιδιώµατος ή αντισωµάτων έχουν
δώσει θετικό αποτέλεσµα σε δείγµατα που έχουν ληφθεί από τον ίδιο ύποπτο χοίρο.
Μια δευτερογενής εστία ΑΠΧ µπορεί να επιβεβαιωθεί, εάν, εκτός από την επιδηµιολογική σύνδεση µε επιβεβαιωµένη εστία ή
κρούσµα, στους υπόψη χοίρους έχουν ανιχνευθεί κλινικά σηµεία ή αλλοιώσεις της νόσου και µία δοκιµασία ανίχνευσης αντιγόνου, γονιδιώµατος ή αντισωµάτων έχει δώσει θετικό αποτέλεσµα.
Ένα πρωτογενές κρούσµα ΑΠΧ σε άγριους χοίρους µπορεί να επιβεβαιωθεί µε αποµόνωση του ιού ή όταν δύο τουλάχιστον
δοκιµασίες ανίχνευσης αντιγόνου, γονιδιώµατος ή αντισωµάτων έχουν δώσει θετικό αποτέλεσµα. Περαιτέρω κρούσµατα ΑΠΧ
σε άγριους χοίρους, για τα οποία έχει διαπιστωθεί η επιδηµιολογική σύνδεση µε προηγουµένως επιβεβαιωθέντα κρούσµατα,
µπορούν να επιβεβαιωθούν, εάν µια δοκιµασία ανίχνευσης αντιγόνου, γονιδιώµατος ή αντισωµάτων έχει δώσει θετικό αποτέλεσµα.

Ε. ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΙΩΝ ΑΠΧ
1. Ο γενετικός χαρακτηρισµός αποµονωθέντων ιών ΑΠΧ επιτυγχάνεται µε τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των
περιοριστικών ενζύµων και των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών τµηµάτων του γονιδιώµατος του ιού. Η οµοιότητα των εν
λόγω χαρακτηριστικών περιορισµού ή αλληλουχιών µε εκείνα που έχουν ήδη ληφθεί από προηγούµενους αποµονωθέντες
ιούς µπορεί να υποδείξει κατά πόσον οι εστίες της νόσου προκαλούνται από ιούς που ακολουθούν ευρωπαϊκό ή αφρικανικό µοριακό υπόδειγµα.
Ο γενετικός χαρακτηρισµός αποµονωθέντων ιών ΑΠΧ είναι µείζονος σηµασίας για την βελτίωση των σηµερινών γνώσεων
σχετικά µε τη µοριακή επιδηµιολογία της ΑΠΧ και τη γενετική παραλλαγή των ιών. Τα µοριακά δεδοµένα επιτρέπουν την
ταξινόµηση νέων αποµονωθέντων ιών και παρέχουν πληροφορίες για την πιθανή προέλευσή τους.
2. Εάν ο µοριακός χαρακτηρισµός του ιού δεν µπορεί να γίνει σε εθνικό εργαστήριο ή σε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο
εξουσιοδοτηµένο για τη διάγνωση της ΑΠΧ µέσα σε βραχύ χρονικό διάστηµα, το αρχικό δείγµα ή ο αποµονωθείς ιός
πρέπει να αποστέλλεται στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για µοριακό χαρακτηρισµό το συντοµότερο δυνατό.
Τα δεδοµένα από την ανάλυση των περιοριστικών ενζύµων και τον καθορισµό της αλληλουχίας αποµονωθέντων ιών ΑΠΧ,
τα οποία είναι διαθέσιµα στα εργαστήρια που είναι εξουσιοδοτηµένα για τη διάγνωση της ΑΠΧ, πρέπει να διαβιβάζονται
στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να µπορούν να εισαχθούν στη βάση δεδοµένων που
διατηρεί το εργαστήριο αυτό.
Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτή τη βάση δεδοµένων πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όλα τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς στα κράτη µέλη. Ωστόσο, για λόγους δηµοσίευσης σε επιστηµονικά περιοδικά, εάν ζητηθεί από το υπόψη
εργαστήριο, το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς εγγυάται το απόρρητο των στοιχείων αυτών, έως ότου δηµοσιευθούν.

Κεφάλαιο VII
Αρχές και χρήση ορολογικών δοκιµασιών και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
1. Η ανίχνευση ειδικών αντισωµάτων της ΑΠΧ συνιστάται για υποξείες και χρόνιες µορφές, καθώς και για µεγάλης κλίµακας
εξετάσεις και για προγράµµατα εξάλειψης της ΑΠΧ για διάφορους λόγους:
i) αντισώµατα παράγονται γρήγορα στον προσβεβληµένο χοίρο. Στους χοίρους αυτούς, αντισώµατα ανιχνεύονται συνήθως σε δείγµατα ορού επτά έως δέκα ηµέρες µετά την προσβολή·
ii) δεν υπάρχουν εµβόλια κατά της ΑΠΧ. Αυτό σηµαίνει ότι τα ειδικά αντισώµατα της ΑΠΧ δηµιουργούνται µόνο από
προσβολή από τον ιό της ΑΠΧ·
iii) η µακροχρόνια αντισωµατική απόκριση. Σε χοίρους που έχουν αναρρώσει από την ασθένεια, ειδικά αντισώµατα µπορούν να ανιχνευθούν σε υψηλό επίπεδο για πολλούς µήνες ή ακόµη, σε ορισµένους χοίρους, και για όλη τους τη
ζωή.
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Ειδικά αντισώµατα του ιού της ΑΠΧ µητρικής προέλευσης µπορούν να ανιχνευθούν σε χοιρίδια κατά τις πρώτες δέκα
εβδοµάδες της ζωής τους. Ο χρόνος υποδιπλασιασµού των µητρικών αντισωµάτων σε χοιρίδια είναι περίπου τρεις
εβδοµάδες. Εάν βρεθούν σε χοιρίδια ηλικίας άνω των τριών µηνών, τα αντισώµατα ΑΠΧ είναι απίθανο να είναι µητρικής
προέλευσης.
2. Η ανίχνευση αντισωµάτων κατά του ιού ΑΠΧ σε εξίδρωµα ορού ή πλάσµατος από όργανα πραγµατοποιείται, για να υποβοηθήσει τη διάγνωση της ΑΠΧ στις ύποπτες εκµεταλλεύσεις, για να εκτιµηθεί η ηµεροµηνία εισόδου της λοίµωξης σε
περίπτωση επιβεβαιωµένης εστίας και για σκοπούς παρακολούθησης και εποπτείας.
Η θέση των οροθετικών χοίρων στην εκµετάλλευση µπορεί να παράσχει πολύτιµες πληροφορίες για τον τρόπο και το
σηµείο εισόδου του ιού της ΑΠΧ στην εκµετάλλευση.
Ωστόσο, πρέπει να πραγµατοποιείται ακριβής αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ορολογικών εξετάσεων, λαµβάνοντας
υπόψη όλα τα κλινικά, ιολογικά και επιδηµιολογικά ευρήµατα, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται σε περίπτωση
υπόνοιας ή επιβεβαίωσης της ΑΠΧ, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ.

Β. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1. Η δοκιµασία ELISA, η δοκιµασία έµµεσου ανοσοφθορισµού (IIF) και η δοκιµασία ανοσοαποτύπωσης (IB) αποτελούν τις
καταλληλότερες δοκιµές για την ορολογική επιβεβαίωση της ΑΠΧ.
Η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της ορολογικής διάγνωσης που εκτελείται από τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να ελέγχονται τακτικά στο πλαίσιο των διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών που διοργανώνονται περιοδικά από το κοινοτικό
εργαστήριο αναφοράς.
2. Η δοκιµασία ELISA είναι η πλέον αξιόπιστη και χρήσιµη δοκιµασία για µεγάλης κλίµακας ορολογικές µελέτες. Βασίζεται
στην ανίχνευση αντισωµάτων κατά του ιού της ΑΠΧ συνδεδεµένων µε τις ιικές πρωτενες, τα οποία καθηλώνονται στη
στερεά φάση, µέσω της προσθήκης πρωτεΐνης Α συζευγµένης µε ένζυµο που παράγει ορατή χρωµατική αντίδραση, όταν
αντιδρά µε το κατάλληλο υπόστρωµα.
3. Τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να προβαίνουν σε τακτικό ποιοτικό έλεγχο της ευαισθησίας και της ειδικότητας κάθε παρτίδας αντιδραστηρίων ELISA, χρησιµοποιώντας την οµάδα των ορών αναφοράς που παρέχει το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς. Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει:
— ορούς από χοίρους στην πρώιµη φάση της προσβολής από ιό της ΑΠΧ (λιγότερες από 17 ηµέρες µετά την προσβολή),
— ορούς από αναρρωνύοντες χοίρους (περισσότερες από 17 ηµέρες µετά την προσβολή).
Η ELISA που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για την ορολογική διάγνωση της ΑΠΧ πρέπει να ανιχνεύει όλους τους
ορούς αναφοράς από τους αναρρωνύοντες χοίρους. Όλα τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται µε τους ορούς αναφοράς
πρέπει να µπορούν να αναπαραχθούν. Συνιστάται να ανιχνεύονται επίσης όλοι οι θετικοί οροί από την πρώιµη φάση. Τα
αποτελέσµατα που λαµβάνονται µε τους ορούς αναφοράς από χοίρους στην πρώιµη φάση της λοίµωξης παρέχουν µια
ένδειξη της ευαισθησίας της ELISA.
4. Η IIF είναι µια ταχεία τεχνική µε υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση αντισωµάτων ΑΠΧ από εξιδρώµατα
είτε ορού είτε ιστών. Βασίζεται στην ανίχνευση αντισωµάτων ΑΠΧ που συνδέονται σε µονοστιβάδα κυττάρων MS προσβεβληµένων από ένα τροποποιηµένο ιό της ΑΠΧ. Η αντίδραση αντισώµατος-αντιγόνου ανιχνεύεται από µια πρωτεΐνη Α
σηµασµένη µε φλουορεσκεΐνη. Τα θετικά δείγµατα εµφανίζουν ειδικό φθορισµό κοντά στον πυρήνα των προσβεβληµένων
κυττάρων.
Η δοκιµασίες DIF και IIF χρησιµοποιούµενες σε συνδυασµό για την εξέταση οργάνων, αίµατος και εξιδρωµάτων που
έχουν συλλεχθεί από ζώα που παρουσιάζουν κλινικά σηµεία ΑΠΧ µπορούν να οδηγήσουν σε ταχεία και αξιόπιστη επιβεβαίωση της νόσου.
5. Η δοκιµασία IB είναι µια τεχνική υψηλής ειδικότητας και ευαισθησίας βασιζόµενη στη χρήση ταινιών νιτροκυτταρίνης
που περιέχουν ιικές πρωτεΐνες ως αντιγόνο. Η ειδική αντίδραση αντισώµατος-αντιγόνου ανιχνεύεται µε την προσθήκη
πρωτεΐνης Α συζευγµένης µε υπεροξειδάση και του κατάλληλου υποστρώµατος. Είναι πολύ χρήσιµη για την εξέταση
ορών που παρέχουν αµφίβολα αποτελέσµατα στη δοκιµασία ELISA.

Κεφάλαιο VIII
Ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για εργαστήρια ΑΠΧ

1. Οι απαιτήσεις του πίνακα 1 πρέπει να πληρούνται σε κάθε εργαστήριο, όπου ο ιός της ΑΠΧ πολλαπλασιάζεται µε αντιγραφή
σε κυτταρικές καλλιέργειες. Ωστόσο, µεταθανάτιες εξετάσεις, επεξεργασία ιστών για τη δοκιµασία DIF ή PCR και ορολογικές
δοκιµασίες µε αδρανοποιηµένο αντιγόνο µπορούν να εκτελούνται υπό λιγότερο αυστηρό πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του πίνακα 1, τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής και πραγµατοποιείται µετά τις εργασίες απολύµανση µε ασφαλή διάθεση των πτωµάτων, ιστών και ορών.
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2. Οι απαιτήσεις του πίνακα 2 πρέπει να πληρούνται σε κάθε εργαστήριο, όπου ζώα ενοφθαλµίζονται µε τον ιό της ΑΠΧ.
3. Όλα τα αποθέµατα ιού της ΑΠΧ πρέπει να αποθηκεύονται µε ασφάλεια, είτε σε κατάψυξη είτε λυοφιλοποιηµένα. Όλες οι
επιµέρους φύσιγγες πρέπει να είναι επισηµασµένες σαφώς και να τηρούνται πλήρη αρχεία για τα αποθέµατα των ιών, µε ηµεροµηνίες και αποτελέσµατα ποιοτικών ελέγχων. Αρχεία πρέπει επίσης να τηρούνται και για ιούς που προστίθενται στα αποθέµατα, µε λεπτοµερή στοιχεία για την πηγή τους, καθώς και για ιούς που προωθούνται σε άλλα εργαστήρια.
4. Συνιστάται η µονάδα βιοασφάλειας για τις εργασίες µε τον ιό της ΑΠΧ να υποστηρίζεται από χώρους όπου δεν γίνεται χειρισµός του ιού της ΑΠΧ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να διατίθενται για την προετοιµασία των υάλινων σκευών και θρεπτικών
υλικών, τη διατήρηση και προετοιµασία µη µολυσµένων κυτταρικών καλλιεργειών, την επεξεργασία των ορών και τις ορολογικές εξετάσεις (εκτός των µεθόδων στις οποίες χρησιµοποιούνται ζώντες ιοί της ΑΠΧ) και τη διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξη.

Πίνακας 1
Α ρ χές βιο λ ο γι κή ς συγ κρ ά τ η σης γι α δια γ ν ω στ ικ ά ε ργ α στ ή ρ ια
Ελάχιστες απαιτήσεις

Γενικό περιβάλλον

Πρόσθετες απαιτήσεις

Κανονική ατµοσφαιρική πίεση
Χώροι προοριζόµενοι αποκλειστικά για καθορισµένες διαδικασίες

Κανονική ατµοσφαιρική πίεση. Απαγωγός µε
απλό φίλτρο HEPA
Χώροι προοριζόµενοι αποκλειστικά για τις
διαγνωστικές διαδικασίες της κλασικής πανώλους των χοίρων ή της ΑΠΧ
Επεξεργασία των δυνητικά µολυσµένων λυµάτων για αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ (µε
θέρµανση ή µε χηµικά µέσα)

Εργαστηριακή ενδυµασία

Εξωτερική ενδυµασία χρησιµοποιούµενη
αποκλειστικά στη µονάδα του ιού της ΑΠΧ
Γάντια µίας χρήσεως για όλους τους χειρισµούς του προσβεβληµένου υλικού
Αποστείρωση της εξωτερικής ενδυµασίας
πριν την αποµάκρυνση από τη µονάδα ή
πλύση σε υψηλή θερµοκρασία µέσα στη
µονάδα

Έλεγχος προσωπικού

Εξοπλισµός

Πλήρης αλλαγή ενδυµασίας κατά την είσοδο.
Εργαστηριακή ενδυµασία χρησιµοποιούµενη
αποκλειστικά στη µονάδα του ιού της ΑΠΧ
Γάντια µίας χρήσεως για όλους τους χειρισµούς του προσβεβληµένου υλικού
Αποστείρωση της ενδυµασίας πριν την
αποµάκρυνση από τη µονάδα ή πλύση σε
υψηλή θερµοκρασία µέσα στη µονάδα

Είσοδος στη µονάδα µόνο για συγκεκριµένο,
καταρτισµένο προσωπικό

Είσοδος στη µονάδα µόνο για συγκεκριµένο,
καταρτισµένο προσωπικό.

Πλύσιµο και απολύµανση των χεριών πριν
την έξοδο από τη µονάδα

Πλύσιµο και απολύµανση των χεριών πριν
την έξοδο από τη µονάδα

Απαγόρευση επίσκεψης του προσωπικού σε
εγκαταστάσεις µε χοίρους για 48 ώρες µετά
την έξοδο από τη µονάδα

Απαγόρευση επίσκεψης του προσωπικού σε
εγκαταστάσεις µε χοίρους για 48 ώρες µετά
την έξοδο από τη µονάδα

Θάλαµος βιολογικής ασφάλειας (κλάση I ή II) χρησιµοποιούµενος για όλους τους χειρισµούς
ζώντος ιού. Ο θάλαµος θα πρέπει να διαθέτει απαγωγό µε διπλό φίλτρο HEPA
Όλος ο εξοπλισµός που απαιτείται για εργαστηριακές διαδικασίες πρέπει να είναι συγκεντρωµένος στον εργαστηριακό χώρο

Πίνακας 2
A π αι τ ή σ εις βι ο α σ φά λε ια ς σ ε θ αλ άµ ο υ ς πε ιρ α µ ατ ό ζ ω ω ν
Απαιτήσεις

Γενικό περιβάλλον

Ελεγχόµενος εξαερισµός για υποπίεση
Απαγωγός µε απλό φίλτρο HEPA
Εγκατάσταση για πλήρη απολύµανση ή καπνισµό στο τέλος του πειράµατος
Επεξεργασία όλων των στερεών και υγρών αποβλήτων για αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ (µε
θέρµανση/αποτέφρωση ή µε χηµικά µέσα)
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Απαιτήσεις

Εργαστηριακή ενδυµασία

Πλήρης αλλαγή ενδυµασίας κατά την είσοδο
Αποστείρωση της ενδυµασίας πριν την αποµάκρυνση από τη µονάδα ή πλύση σε υψηλή θερµοκρασία µέσα στη µονάδα

Έλεγχος προσωπικού

Είσοδος στη µονάδα µόνο για συγκεκριµένο, καταρτισµένο προσωπικό
Η ενδυµασία παραµένει στο εσωτερικό πριν από το ντους. Γενικό ντους κατά την έξοδο από
την µονάδα
Απαγόρευση επίσκεψης του προσωπικού σε εγκαταστάσεις µε χοίρους για 48 ώρες µετά την
έξοδο από τη µονάδα

Εξοπλισµός

Όλος ο εξοπλισµός που απαιτείται για τα ζωικά πειράµατα πρέπει να είναι συγκεντρωµένος στη
µονάδα
Όλα τα υλικά αποστειρώνονται κατά την αποµάκρυνση από τη µονάδα ή, στην περίπτωση
ζωικών δειγµάτων, συσκευάζονται µε διπλό περιτύλιγµα σε στεγανό δοχείο, το οποίο απολυµαίνεται επιφανειακώς για τη µεταφορά στο εργαστήριο της AΠX

Ζώα

Όλα τα ζώα σφάζονται πριν την αποµάκρυνση από τη µονάδα, οι µεταθανάτιες εξετάσεις
ολοκληρώνονται µέσα στο βιοασφαλή χώρο και τα σφάγια αποτεφρώνονται µε την ολοκλήρωση των εξετάσεων
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ 2003/423/ΚΕΠΠΑ
της 5ης Ιουνίου 2003
για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

Η επιτροπή πολιτικής και ασφαλείας (ΕΠΑ) θα πρέπει να
ασκεί τον πολιτικό έλεγχο και να παρέχει στρατηγικό προσανατολισµό στην επιχείρηση υπό την ηγεσία της ΕΕ και να
λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 25
παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(8)

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη Νίκαια
στις 7-9 ∆εκεµβρίου 2000, η παρούσα κοινή δράση θα
πρέπει να καθορίζει το ρόλο του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου
Εκπροσώπου σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 26 της συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την υλοποίηση των µέτρων
που υπάγονται στον πολιτικό έλεγχο που ασκεί και το
στρατηγικό προσανατολισµό που παρέχει η ΕΠΑ σύµφωνα
µε το άρθρο 25 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(9)

Τρίτα κράτη µπορούν να συµµετέχουν στην επιχείρηση κατόπιν προσκλήσεως του Συµβουλίου.

(10)

Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 3 της συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιχειρησιακή δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα κοινή δράση η οποία έχει στρατιωτικές προεκτάσεις βαρύνουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το
γενικό πλαίσιο που καθορίζεται στην απόφαση του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2002.

(11)

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθύνει έκκληση προκειµένου να αναφέρονται τα µέσα που διαθέτει η Ένωση για ολόκληρη την
περίοδο υλοποίησης της κοινής δράσης στη συνάρτηση
αυτήν, θα πρέπει να αναφέρεται ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς.

(12)

Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για τις κοινές δαπάνες
της επιχείρησης συνιστά τις καλύτερες εκτιµήσεις µε τα
σηµερινά δεδοµένα και ισχύει υπό την επιφύλαξη των
τελικών στοιχείων που θα συµπεριληφθούν σε προϋπολογισµό ο οποίος θα εγκριθεί σύµφωνα µε τις αρχές οι οποίες
ορίζονται στη γενική απόφαση-πλαίσιο της 17ης Ιουνίου
2002.

(13)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη
θέση της ∆ανίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην
εκπόνηση και την υλοποίηση αποφάσεων και δράσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην άµυνα,
και δεν συµµετέχει στη χρηµατοδότηση της επιχείρησης,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 25 παράγραφος
3, το άρθρο 26 και το άρθρο 28 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 8 Μαΐου 2003, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή
θέση 2003/319/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου σχετικά µε τη
στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή της συµφωνίας της Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός και για
την ειρηνευτική διαδικασία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του
Κονγκό (Λ∆Κ) και σχετικά µε την κατάργηση της κοινής
θέσης 2002/203/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Στις 10 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο υιοθέτησε την
κοινή δράση 2002/962/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, για την
τροποποίηση και παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική Περιοχή
των Μεγάλων Λιµνών (2).

(3)

Στις 19 Μαΐου 2003, το Συµβούλιο ζήτησε από τον Γενικό
Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο να µελετήσει τη σκοπιµότητα
στρατιωτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό.

(4)

Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών ζήτησε από τα
κράτη µέλη να διαθέσουν προσωρινή δύναµη σταθεροποίησης στην περιοχή Ituri σε εφαρµογή της εντολής που
προβλέπεται στο ψήφισµα 1484 (2003) του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών της 30ής Μαΐου 2003.

(5)

Σύµφωνα µε την έννοια του εθνικού πλαισίου της ΕΕ που
υιοθετήθηκε στις 24 Ιουλίου 2002 ως βάση σχεδιασµού για
τη διεξαγωγή αυτόνοµων επιχειρήσεων διαχείρισης των
κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ µε προσφυγή σε εθνικό πλαίσιο, ένα κράτος µέλος θα πρέπει να ορισθεί ως κράτος
παροχής του εθνικού πλαισίου.

(6)

Για το σχεδιασµό και την προετοιµασία της ανάπτυξης
δύναµης της ΕΕ στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, θα
πρέπει να καθορισθεί ο τόπος εγκατάστασης του αρχηγείου
επιχειρήσεων και θα πρέπει να ορισθεί ο διοικητής επιχειρήσεων και ο στρατιωτικός διοικητής.

(1) ΕΕ L 115 της 9.5.2003, σ. 87.
(2) ΕΕ L 334 της 11.12.2002, σ. 5.
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ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

Άρθρο 1
Αποστολή
1.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, µε την
ονοµασία Άρτεµις σύµφωνα µε την εντολή που περιέχεται στο
ψήφισµα 1484 (2003) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών.
2.
Οι δυνάµεις που αναπτύσσονται για το σκοπό αυτόν ενεργούν σύµφωνα µε τους στόχους που εκτίθενται στο «πλαίσιο για τη
διεξαγωγή των επιχειρήσεων της ΕΕ στην περιοχή Bunia», που
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο.
Άρθρο 2
Καθορισµός του κράτους παροχής του εθνικού πλαισίου
Η Γαλλία θα ενεργεί ως κράτος παροχής του εθνικού πλαισίου.
Άρθρο 3
∆ιορισµός του διοικητή επιχειρήσεων
Ο υποστράτηγος Neveux διορίζεται διοικητής επιχειρήσεων της ΕΕ.
Άρθρο 4
Τόπος εγκατάστασης του αρχηγείου επιχειρήσεων
Το αρχηγείο επιχειρήσεων εγκαθίσταται στο Centre de Planification e de Conduite des Opérations (CPCO), Παρίσι, Γαλλία.
Άρθρο 5
∆ιορισµός του στρατιωτικού διοικητή
Ο ταξίαρχος Thonier διορίζεται διοικητής των υπό την ηγεσία της
ΕΕ δυνάµεων.
Άρθρο 6
Σχεδιασµός και έναρξη της επιχείρησης
Το Συµβούλιο εγκρίνει το σχέδιο επιχειρήσεων (OPLAN), και
επιτρέπει τους κανόνες εµπλοκής (RoE), και αποφασίζει την έναρξη
της επιχείρησης.
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αφορά τη λήψη απόφασης για τους στόχους και τον τερµατισµό
της επιχείρησης παραµένει το Συµβούλιο, επικουρούµενο από το
Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο.
2.

Η ΕΠΑ υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συµβούλιο.

3. Ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (CEUMC) υποβάλλει τακτικά στην ΕΠΑ εκθέσεις όσον
αφορά τη διεξαγωγή της στρατιωτικής επιχείρησης. Η ΕΠΑ µπορεί
να καλεί τον διοικητή επιχειρήσεων στις συνεδριάσεις της, οσάκις
απαιτείται.
Άρθρο 8
Στρατιωτικές κατευθύνσεις
1. Η ΣΕ της ΕΕ παρακολουθεί την οµαλή εκτέλεση της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγεται υπό την ευθύνη του διοικητή επιχειρήσεων.
2. Ο διοικητής επιχειρήσεων υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην
ΣΕ της ΕΕ, η οποία µπορεί να καλεί το διοικητή επιχειρήσεων στις
συνεδριάσεις της, οσάκις απαιτείται.
3. Ο πρόεδρος της CEUMC ενεργεί ως πρωταρχικό σηµείο
επαφής µε τον διοικητή επιχειρήσεων.
Άρθρο 9
Σχέσεις µε τον ΟΗΕ, τη Λ∆Κ και τους άλλους µετέχοντες
στην ειρηνευτική διαδικασία
1. Η Προεδρία, ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος, ο
διοικητής επιχειρήσεων και ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ στην
Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών, µεριµνούν για τον στενό συντονισµό
των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, στο πλαίσιο της υλοποίησης
της παρούσας κοινής δράσης.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος, επικουρούµενος
από τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για την Περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών, και σε στενό συντονισµό µε την Προεδρία, ενεργεί ως πρωταρχικό σηµείο επαφής µε τα Ηνωµένα Έθνη, καθώς και µε τις
αρχές της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό και τις γειτονικές χώρες
καθώς και µε τους άλλους µετέχοντες στην ειρηνευτική διαδικασία.
3. Ο διοικητής δυνάµεων διατηρεί επαφή µε τις τοπικές αρχές,
την αποστολή του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό (MONUC) και µε άλλους διεθνείς φορείς
κατά περίπτωση, για θέµατα σχετικά µε την αποστολή του.
Άρθρο 10

Άρθρο 7
Πολιτικός έλεγχος και στρατηγικός προσανατολισµός
1.
Η επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας (ΕΠΑ) ασκεί υπό την
ευθύνη του Συµβουλίου τον πολιτικό έλεγχο και το στρατηγικό
προσανατολισµό της επιχείρησης. Το Συµβούλιο, συνεπώς, εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 25 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξουσιοδότηση αυτή συµπεριλαµβάνει την εξουσία να τροποποιεί το σχέδιο
επιχειρήσεων, τη δοµή διοίκησης και τους RoE. Αρµόδιο όσον

Συµµετοχή τρίτων κρατών
1. Με την επιφύλαξη της αυτονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη λήψη αποφάσεων και του ενιαίου θεσµικού πλαισίου, είναι
δυνατό να καλούνται τρίτα κράτη να συµµετέχουν στην επιχείρηση.
2. Η ΕΠΑ αναλαµβάνει την απαιτούµενη δράση όσον αφορά τις
ρυθµίσεις για τη συµµετοχή και, εφόσον απαιτείται, τις υποβάλλει
στο Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατής χρηµατοδοτικής συµµετοχής από τρίτα κράτη στις κοινές δαπάνες.
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3.
Το Συµβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαµβάνει, µετά από
εισήγηση του διοικητή επιχειρήσεων και της ΣΕ της ΕΕ, τις σχετικές
αποφάσεις για την αποδοχή των προτεινόµενων συνεισφορών.
4.
Το Συµβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαµβάνει σχετικές
αποφάσεις για τη σύσταση επιτροπής συνεισφερόντων στην περίπτωση που τρίτα κράτη παρέχουν σηµαντική στρατιωτική συµβολή.
Άρθρο 11
Χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις
1.
Το Συµβούλιο καθορίζει τις διαδικασίες για την εκκαθάριση
εκ των υστέρων των δαπανών (1), προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν
οι κοινές δαπάνες της επιχείρησης που αναφέρεται στο άρθρο 1.
2.
Για τους σκοπούς της παρούσας επιχείρησης οι µεταφορές,
στρατώνες και καταλύµατα για τις δυνάµεις ως σύνολο, καθώς και
η δαπάνη για τη µεταφορά των δυνάµεων ως σύνολο, δεν είναι επιλέξιµες για πληρωµή ως κοινές δαπάνες.
3.
Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς ορίζεται σε 7 000 000
ευρώ.

11.6.2003
Άρθρο 13

Καθεστώς των υπό την ηγεσία της ΕΕ δυνάµεων
Εφόσον χρειασθεί, το καθεστώς των υπό την ηγεσία της ΕΕ δυνάµεων στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µε την Κυβέρνηση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό η
οποία θα συναφθεί βάσει του άρθρου 24 της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 14
Κοινοτική δράση
Το Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να κατευθύνει
τη δράση της, οσάκις ενδείκνυται, ώστε να συµβάλει στην επίτευξη
των στόχων της παρούσας κοινής δράσης.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Άρθρο 12

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουνίου 2003.
Εκπνέει την 1η Σεπτεµβρίου 2003.

Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτα κράτη και σε διεθνείς
οργανισµούς

Άρθρο 16

1.
Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται
να κοινοποιεί σε τρίτα µέρη που συµµετέχουν στην παρούσα κοινή
δράση της ΕΕ, διαβαθµισµένες πληροφορίες και έγγραφα που παράγονται για τους σκοπούς της επιχείρησης σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας του Συµβουλίου.
2.
Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται
να κοινοποιεί σε τρίτα µέρη που συµµετέχουν στην παρούσα κοινή
δράση της ΕΕ, µη διαβαθµισµένα έγγραφα που αφορούν τις συζητήσεις του Συµβουλίου σχετικά µε την επιχείρηση, τα οποία καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελµατικού απορρήτου σύµφωνα
µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισµού του
Συµβουλίου.

(1) Βάσει του υποδείγµατος απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την
καθιέρωση διαδικασιών προχρηµατοδότησης για τη χρηµατοδότηση µιας
επιχείρησης της ΕΕ η οποία έχει στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην
άµυνα (έγγριση του Συµβουλίου της 27.1.2003).

∆ηµοσίευση
Η παρούσα κοινή δράση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεµβούργο, 5 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 925/2003 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2003, περί λεπτοµερών κανόνων
για την εφαρµογή της απόφασης 2003/298/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τις παραχωρήσεις υπό τη µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα προϊόντα σιτηρών καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2809/2000
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 131 της 28ης Μαΐου 2003)
Σελίδα 5, άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:
αντί:

«2. Για τα προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3,
η αίτηση άδειας εισαγωγής … του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (1).»·
διάβαζε: «2. Για τα προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1,
η αίτηση άδειας εισαγωγής … του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2).».
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