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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2052/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Νοεµβρίου 2003
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά µε ορισµένες προδιαγραφές εµπορίας για
τα αυγά
τους εκµετάλλευση και εµπορία. Προκειµένου να διευκολυνθούν οι έλεγχοι, είναι σκόπιµο να σηµειώνουν οι παραγωγοί
το διακριτικό κωδικό τους στα επιτραπέζια αυγά τα προοριζόµενα προς πώληση στις τοπικές αγορές.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
αυγών (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,

(5)

Μετά την ενοποίηση των κατηγοριών B και Γ από 1ης
Ιανουαρίου 2004, τα αυγά κατηγορίας B µπορούν να
πωλούνται µόνον στη βιοµηχανία. Είναι σκόπιµο να αναπροσαρµοσθούν ορισµένες διατάξεις σχετικά µε την επισήµανση
των αυγών αυτών και των συσκευασιών τους.

(6)

Η διατήρηση των αυγών που προορίζονται προς λιανική
πώληση στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα, λόγω της
διάρκειας της µεταφοράς και των κλιµατολογικών συνθηκών,
προϋποθέτει την εφαρµογή ειδικών όρων εφοδιασµού.
Εποµένως, είναι σκόπιµο να επιτραπεί η αποστολή αυγών µε
προορισµό αυτό το τµήµα του κοινοτικού εδάφους υπό
συνθήκες ψύξης.

(7)

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί ο κανονισµός
(EΟΚ) αριθ. 1907/90,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει πλέον, από 1ης Ιανουαρίου 2004, δύο µόνο κατηγορίες αυγών. Αυγά κατηγορίας
B δεν επιτρέπεται πλέον να πωλούνται ως επιτραπέζια αυγά.
Αυτό δηµιουργεί πρόβληµα ιδίως σε ορισµένα κράτη µέλη
όπου συνηθίζεται η πλύση αυγών και οι καταναλωτές προτιµούν να αγοράζουν πλυµένα αυγά. Για το λόγο αυτό,
ζητήθηκε από την Επιτροπή να επιτρέψει τη συνέχιση αυτής
της πρακτικής.

(2)

Εν αναµονή εξαντλητικής επιστηµονικής έκθεσης την οποία
θα εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των
Τροφίµων προκειµένου να µπορέσουν να προσδιορισθούν οι
ενδεχόµενοι υγειονοµικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την
πλύση των αυγών, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί παρέκκλιση
που να επιτρέπει, προαιρετικά, την πλύση των επιτραπέζιων
αυγών. Στην περίπτωση αυτή, τα πλυµένα αυγά πρέπει να
τηρούν τα κριτήρια των αυγών κατηγορίας A, αλλά είναι
σκόπιµο να φέρουν την ένδειξη «πλυµένα αυγά» στην
ετικέτα. Η παρέκκλιση αυτή πρέπει να υπόκειται στη θέσπιση
αυστηρών κανόνων από την αρµόδια αρχή και στη θέσπιση
αυστηρών ελέγχων.

(3)

(4)

Είναι επίσης σκόπιµο, λαµβανοµένων υπόψη των ενδεχόµενων υγειονοµικών κινδύνων, να είναι χρονικά περιορισµένη
αυτή η παρέκκλιση και να προβλεφθεί ότι οι ζώνες εµπορίας
των πλυµένων αυγών περιορίζονται στα τµήµατα του κοινοτικού εδάφους στα οποία διεξάγουν τους ελέγχους τους οι
αρµόδιες για τη χορήγηση των αδειών αρχές.
Κατά το παρελθόν, οι διατάξεις του κανονισµού (EΟΚ) αριθ.
1907/90 του Συµβουλίου (2) δεν εφαρµόζονταν στα αυγά
τα οποία πωλούντο από τους παραγωγούς σε τοπικές
αγορές, εκτός από τις δηµοπρασίες. Ο έλεγχος αυτής της
παρέκκλισης αποδείχτηκε δυσχερής, ιδίως όσον αφορά τον
περιορισµό του στην παραγωγή των γεωργών για προσωπική

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 173 της 6.7.1990, σ. 5· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 5/2001 (ΕΕ L 2 της 5.1.2001, σ. 1).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 1907/90 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο
εδάφιο:
«Ωστόσο, τα αυγά που πωλούνται από τον παραγωγό σε τοπική
λαϊκή αγορά φέρουν τον κωδικό που ορίζεται στο άρθρο 7
παράγραφος 1 στοιχείο α).»
2. Στο άρθρο 6 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4. Τα κέντρα συσκευασίας τα οποία είχαν, την 1η Ιουνίου
2003, άδεια πλύσης των αυγών που προορίζονταν για τον
τελικό καταναλωτή, µπορούν, για µεταβατικό χρονικό διάστηµα
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, να εξακολουθήσουν να πλένουν
αυτά τα αυγά υπό την αυστηρή εποπτεία της αρµόδιας αρχής
του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Τα αυγά αυτά µπορούν να
διατεθούν στο εµπόριο σε όλα τα τµήµατα του κοινοτικού
εδάφους στα οποία ασκούν τις αρµοδιότητές τους οι αρχές των
κρατών µελών που χορήγησαν τις άδειες.
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Τα πλυµένα αυγά πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των αυγών
κατηγορίας Α, αλλά ταξινοµούνται ως “πλυµένα αυγά”.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα
κράτη µέλη τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των αναγνωρισµένων
κέντρων συσκευασίας, καθώς και τα εφαρµοζόµενα µέτρα εποπτείας.
5.
Τα αυγά που προορίζονται προς λιανική πώληση στα
υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα µπορούν να αποστέλλονται
προς αυτό το τµήµα του κοινοτικού εδάφους υπό συνθήκες
ψύξης. Στην περίπτωση αυτή, δεδοµένου του χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για τη µεταφορά, η µέγιστη προθεσµία
παράδοσης στον καταναλωτή που προβλέπεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της απόφασης 94/371/ΕΚ του Συµβουλίου
καθορίζεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75.»
3. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«α) Τα αυγά της κατηγορίας Α και τα πλυµένα αυγά σφραγίζονται µε κωδικό που υποδεικνύει το διακριτικό αριθµό του
παραγωγού και επιτρέπει τη διαπίστωση της µεθόδου εκτροφής.»
4. Στο άρθρο 8, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:
«2. Τα αυγά κατηγορίας A και τα πλυµένα αυγά τα οποία
δεν διαθέτουν πλέον τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται γι'
αυτές τις κατηγορίες ποιότητας υποβαθµίζονται στην κατηγορία
B. Παραδίδονται κατευθείαν σε επιχειρήσεις της βιοµηχανίας
τροφίµων εγκεκριµένες σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας
89/437/EΟΚ και σε επιχειρήσεις της βιοµηχανίας που δεν ασχολείται µε τα τρόφιµα, οι δε συσκευασίες τους φέρουν πάντα
σαφή ένδειξη του προορισµού τους.»
5. Στο άρθρο 10 παράγραφος 1, τα στοιχεία ε), στ) και ζ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«ε) την ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας, συνοδευόµενη από κατάλληλες συστάσεις αποθήκευσης όσον αφορά
τα αυγά της κατηγορίας Α και τα πλυµένα αυγά·
στ) την ηµεροµηνία συσκευασίας, όσον αφορά τα αυγά κατηγορίας Β·
ζ) τη µέθοδο εκτροφής όσον αφορά τα αυγά κατηγορίας Α
και τα πλυµένα αυγά. Η ένδειξη αυτή χρησιµοποιείται
σύµφωνα µε κανόνες που πρέπει να καθορισθούν βάσει της
διαδικασίας του άρθρου 20·
η) την ένδειξη, υπό µη κωδικοποιηµένη µορφή, των συνθηκών
ψύξης όσον αφορά τα αυγά που πωλούνται στα υπερπόντια γαλλικά εδάφη·
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θ) την ένδειξη “πλυµένα αυγά” όσον αφορά τα αυγά των
οποίων η πλύση έχει επιτραπεί σύµφωνα µε το άρθρο 6
παράγραφος 4.»
6. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
1.
Τα αυγά που εκτίθενται προς πώληση ή πωλούνται στο
λιανικό εµπόριο πρέπει να παρουσιάζονται ανά κατηγορία
ποιότητας και βάρους και σύµφωνα µε τη µέθοδο εκτροφής. Οι
διάφορες κατηγορίες ποιότητας και βάρους καθώς και η µέθοδος εκτροφής αναφέρονται στις συσκευασίες των αυγών κατά
τρόπο απόλυτα ευδιάκριτο και σαφή για τον καταναλωτή.
2.
Τα αυγά που πωλούνται χύµα εκτίθενται προς πώληση µε
τις ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες:
α) τον διακριτικό αριθµό του κέντρου συσκευασίας που ταξινόµησε τα αυγά ή, προκειµένου για αυγά εισαγωγής, της
τρίτης χώρας καταγωγής·
β) την ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας, συνοδευόµενη
από κατάλληλες συστάσεις αποθήκευσης·
γ) την ένδειξη, υπό µη κωδικοποιηµένη µορφή, των συνθηκών
ψύξης όσον αφορά τα αυγά που πωλούνται στα υπερπόντια
γαλλικά εδάφη.
3.
Τα αυγά κατηγορίας Α, εκτός από εκείνα που διατίθενται
στο εµπόριο µε την ένδειξη “έξτρα” σύµφωνα µε το άρθρο 12,
µπορούν να πωλούνται σε µικρές συσκευασίες χωρίς να ανήκουν
στις ίδιες κατηγορίες βάρους. Στην περίπτωση αυτή, οι συσκευασίες αναφέρουν, ως συµπληρωµατικές πληροφορίες, το
συνολικό καθαρό βάρος και την ένδειξη “αυγά διαφόρων
µεγεθών” ή την ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών βάρους.»
7. Στο άρθρο 15 στοιχείο β), το σηµείο εε) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«εε) την ηµεροµηνία συσκευασίας και την ηµεροµηνία
ελάχιστης διατηρησιµότητας, ακολουθούµενη από κατάλληλες συστάσεις αποθήκευσης, για τα αυγά κατηγορίας A,
και την ηµεροµηνία συσκευασίας, για τα αυγά κατηγορίας
B.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004, πλην του άρθρου 1
σηµείο 1, που εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2053/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Νοεµβρίου 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 22 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου 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 21ης Νοεµβρίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

0702 00 00

052
096
204
999

88,3
54,2
47,6
63,4

0707 00 05

052
220
999

147,8
139,2
143,5

0709 90 70

052
204
999

122,5
52,0
87,3

0805 20 10

204
999

60,0
60,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
388
464
999

80,9
66,8
140,7
96,1

0805 50 10

052
388
400
528
600
999

77,3
49,1
46,9
81,9
71,8
65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
064
400
404
720
800
999

38,3
48,5
90,1
97,3
48,3
99,6
70,4

0808 20 50

052
060
064
400
720
999

91,9
52,5
59,8
77,9
41,5
64,7

1

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

(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. 2054/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Νοεµβρίου 2003
για τη συµπλήρωση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 για την εγγραφή ορισµένων
ονοµασιών στο µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών
ενδείξεων (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya ή Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Κατά συνέπεια, η ονοµασία αυτή πληροί τις προϋποθέσεις
για να εγγραφούν στο «µητρώο των προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών
ενδείξεων» και συνεπώς, να προστατεύεται σε κοινοτικό
επίπεδο ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης.

(5)

Το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού συµπληρώνει το
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1979/2003 (5),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουλίου 1992, σχετικά µε την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των ειδών διατροφής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2081/92, η Ισπανία διαβίβασε στην Επιτροπή µια αίτηση
καταχώρισης ως ονοµασία προέλευσης, της ονοµασίας
«Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya» ή «Mantega de
l'Alt Urgell i la Cerdanya».

(2)

∆ιαπιστώθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του
εν λόγω κανονισµού, ότι οι αιτήσεις αυτές είναι σύµφωνες
προς αυτόν τον κανονισµό, δηλαδή ότι περιλαµβάνουν όλα
τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4.

(3)

Καµία ένσταση κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή µετά τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) της ονοµασίας που εµφαίνεται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 συµπληρώνεται
µε την ονοµασία που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού και η ονοµασία αυτή εγγράφεται ως προστατευόµενη
ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) στο «µητρώο των προστατευόµενων
ονοµασιών προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών
ενδείξεων», όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή 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, 21 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ C 56 της 11.3.2003, σ. 2 (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya ή Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya).

(4) ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11.
(5) ΕΕ L 294 της 12.11.2003, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Έλαια και λοιπές λιπαρές ουσίες
ΙΣΠΑΝΙΑ
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya ή Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya (ΠΟΠ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2055/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Νοεµβρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή θερµικά επεξεργασµένου µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1877/2003
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1877/2003 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό
αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή θερµικά επεξεργασµένου
µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β προορισµού ορισµένων
τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί
από τις 17 έως τις 20 Νοεµβρίου 2003, σε 290,00 EUR/t, στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1877/2003.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
275 της 25.10.2003, σ. 20.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.

L 305/8

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

22.11.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2056/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού Β
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1878/
2003
(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν
ενδείκνυται να καθορισθεί η µέγιστη επιδότηση.

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

(4)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 17
έως τις 20 Νοεµβρίου 2003 στο πλαίσιο της δηµοπρασίας της επιδότησης για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού
Β του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1878/2003.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1878/2003 της Επιτροπής ( ),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2692/89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

5

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
261 της 7.9.1989, σ. 8.
167 της 2.7.1999, σ. 19.
275 της 25.10.2003, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2057/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Νοεµβρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε προορισµό ορισµένες
τρίτες χώρες µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1875/2003
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1875/2003 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των
προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών,
καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 17 έως
τις 20 Νοεµβρίου 2003 σε 155,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1875/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
275 της 25.10.2003, σ. 14.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2058/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Νοεµβρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1876/2003
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1876/2003 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των
προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
17 έως τις 20 Νοεµβρίου 2003 σε 158,00 EUR/t, στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1876/2003.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
275 της 25.10.2003, σ. 17.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Νοεµβρίου 2003
για τροποποίηση των αποφάσεων 94/984/ΕΚ, 2000/609/ΕΚ και 2001/751/ΕΚ σχετικά µε τις εισαγωγές
από τρίτες χώρες νωπού κρέατος πουλερικών, κρέατος εκτρεφόµενων στρουθιονίδων, ζώντων στρουθιονίδων και αυγών στρουθιονίδων προς επώαση όσον αφορά την Αυστραλία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4117]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/810/ΕΚ)
και των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που απαιτούνται για
την εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών από ορισµένες
τρίτες χώρες (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 2002/477/ΕΚ (8), προβλέπει υγειονοµικούς όρους
και κτηνιατρικά πιστοποιητικά για τις εισαγωγές νωπού
κρέατος πουλερικών. Ορίζονται δύο διαφορετικές υγειονοµικές βεβαιώσεις, τα υποδείγµατα Α και Β. Η χρήση τους
εξαρτάται από την κατάσταση της ψευδοπανώλης των
πτηνών στην εν λόγω τρίτη χώρα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου
1990, σχετικά µε τους υγειονοµικούς όρους που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για
επώαση από τρίτες χώρες (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως τα άρθρα 23 και
24,

(2)

Η απόφαση 2000/609/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης
Σεπτεµβρίου 2000, για τον καθορισµό των όρων υγείας των
ζώων, δηµόσιας υγείας και κτηνιατρικής πιστοποίησης για
τις εισαγωγές κρέατος εκτρεφόµενων στρουθιονίδων και για
την τροποποίηση της απόφασης 94/85/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη
επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών (9),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/
573/ΕΚ (10), καθορίζει όρους για την υγεία των ζώων, τη
δηµόσια υγεία και τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά για τις εισαγωγές νωπού κρέατος εκτρεφόµενων στρουθιονίδων που
περιλαµβάνουν δύο διαφορετικές υγειονοµικές βεβαιώσεις,
τα υποδείγµατα Α και Β. Η βεβαίωση που χρησιµοποιείται
λαµβάνει υπόψη την κατάσταση της ψευδοπανώλης των
πτηνών στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(3)

Η απόφαση 2001/751/ΕΟΚ της Επιτροπής (11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/789/ΕΚ (12),
καθορίζει τους όρους που αφορούν την υγεία των ζώων και
τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά για την εισαγωγή ζώντων
στρουθιονίδων και αυγών προς επώαση. Το υπόδειγµα
υγειονοµικού πιστοποιητικού που χρησιµοποιείται λαµβάνει
υπόψη την κατάσταση της ψευδοπανώλης των πτηνών στην
εν λόγω τρίτη χώρα.

την οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1991, σχετικά µε τους υγειονοµικούς όρους που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 1999/89/ΕΚ (4), και ιδίως τα άρθρα 11 και 12,
την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου
1992, για τον καθορισµό των όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς
και των υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον
αφορά τους προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές
ρυθµίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παραρτήµατος Α
της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/721/ΕΚ της Επιτροπής (6), και ιδίως
το άρθρο 10 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η απόφαση 94/984/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων

(1)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

303 της 31.10.1990, σ. 6.
122 της 16.5.2003, σ. 1.
268 της 24.9.1991, σ. 35.
300 της 23.11.1999, σ. 17.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
260 της 11.10.2003, σ. 21.

(7) ΕΕ L 378 της 31.12.1994, σ. 11.
(8) ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 39.
(9) ΕΕ L 258 της 12.10.2000, σ. 49.
(10) ΕΕ L 194 της 1.8.2003, σ. 89.
(11) ΕΕ L 281 της 25.10.2001, σ. 24.
(12) ΕΕ L 274 της 11.10.2002, σ. 36.
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Στην Αυστραλία εκδηλώθηκαν από το 1998 αρκετές εστίες
ψευδοπανώλης των πτηνών, ιδιαίτερα στις πολιτείες Victoria
και New South Wales.

(5)

Από τα µέσα Νοεµβρίου του 2002 δεν κοινοποιήθηκαν
άλλες εστίες ψευδοπανώλης των πτηνών στην Αυστραλία και
στις 26 Ιουνίου 2003 οι αυστραλιανές κτηνιατρικές αρχές
δήλωσαν στο ∆ιεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (∆ΓΕ) ότι η Αυστραλία ήταν απαλλαγµένη από την εν λόγω ασθένεια.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Η κατάσταση της ψευδοπανώλης των πτηνών στην Αυστραλία έχει περιπλακεί εξαιτίας του γεγονότος ότι φαίνεται να
κυκλοφορεί στην Αυστραλία ενδηµικό βραδυγενές (lentogenic) στέλεχος του ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών, το
οποίο έχει αποδειχθεί ότι µπορεί να µεταλλαχθεί στο ταχυγενές (velogenic) στέλεχος του ιού. Την περίοδο αυτή η
Αυστραλία µεταβάλλει τη στρατηγική που ακολουθεί για
τον έλεγχο της ψευδοπανώλης των πτηνών, µεταβαίνοντας
από το καθεστώς χώρας µη εµβολιασµού, απαλλαγµένης
από την ασθένεια, σε καθεστώς χώρας εµβολιασµού.
Σύµφωνα µε στοιχεία των αυστραλιανών κτηνιατρικών
αρχών, χρησιµοποιούνται κατά της ψευδοπανώλης των
πτηνών ζώντα εµβόλια που δεν συµµορφώνονται µε την κοινοτική νοµοθεσία. Συνεπώς είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι αποφάσεις 94/984/ΕΚ, 2000/609/ΕΚ και 2001/
751/ΕΚ σχετικά µε τις εισαγωγές από τρίτες νωπού κρέατος
πουλερικών, κρέατος εκτρεφόµενων στρουθιονίδων, ζώντων
στρουθιονίδων και αυγών στρουθιονίδων προς επώαση όσον
αφορά την Αυστραλία, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της
επιδηµιολογικής κατάστασης της ψευδοπανώλης των πτηνών
και τη χρήση των εν λόγω ζώντων εµβολίων.
Η Επιτροπή ενέκρινε αρκετές αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά µε αυτές τις εστίες ψευδοπανώλης των πτηνών, ιδιαίτερα την απόφαση 2002/537/ΕΚ, της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 2002 (1), σχετικά µε µέτρα προστασίας για την ψευδοπανώλη των πτηνών στην Αυστραλία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/942/ΕΚ (2), που
εφαρµόστηκε από την 6η Ιουλίου 2002 έως την 1η ∆εκεµβρίου 2002. Τέλος, την απόφαση 2003/489/ΕΚ, της 25ης
Ιουνίου 2003, σχετικά µε µέτρα προστασίας για την ψευδοπανώλη των πτηνών στην Αυστραλία (3), η οποία εφαρµόζεται έως την 1η Ιανουαρίου 2004.
∆εδοµένων των απαιτήσεων πιστοποίησης που ορίζονται
στην παρούσα απόφαση, δεν απαιτούνται πλέον τα µέτρα
προστασίας που προβλέπονται στην απόφαση 2003/489/ΕΚ
και κατά συνέπεια η απόφαση 2003/489/ΕΚ πρέπει να
καταργηθεί.
Ωστόσο οι αυστραλιανές κτηνιατρικές αρχές ζήτησαν να
τους χορηγηθεί παρέκκλιση για το νωπό κρέας πουλερικών,
στρουθιονίδων, εκτρεφόµενων και άγριων φτερωτών θηραµάτων καθώς και για τα προϊόντα και τα παρασκευάσµατα
κρέατος πουλερικών που αποτελούνται ή που περιέχουν
κρέας των ανωτέρω ειδών, τα οποία προέρχονται από πτηνά
που σφαγιάστηκαν πριν από την 13η Μαΐου 2002, όπως
προβλεπόταν στην απόφαση 2002/537/ΕΚ πριν από την
έναρξη της επιδηµίας.

(1) ΕΕ L 173 της 3.7.2002, σ. 33.
(2) ΕΕ L 325 της 30.11.2002, σ. 49.
(3) ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 37.

(11)

22.11.2003

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι της απόφασης 94/984/ΕΚ αντικαθίσταται από το
κείµενο του παραρτήµατος Ι της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Το παράρτηµα Ι της απόφασης 2000/609/ΕΚ αντικαθίσταται από
το κείµενο του παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Κατά παρέκκλιση των άρθρων 1 και 2, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν ακόµα τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών και
εκτρεφόµενων στρουθιονίδων, χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα Α
των πιστοποιητικών, όπως προβλέπεται στις αποφάσεις 94/984/ΕΚ
και 2000/609/ΕΚ έως την 31η Μαΐου 2004, εάν
— το κρέας προέρχεται από πτηνά που σφαγιάστηκαν πριν από
την 13η Μαΐου 2002 και
— στα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν τις αποστολές
νωπού κρέατος πουλερικών και εκτρεφόµενων στρουθιονίδων
περιλαµβάνονται οι ακόλουθες λέξεις ανάλογα µε το είδος:
«Νωπό κρέας πουλερικών/Νωπό κρέας στουθιονίδων (*) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης 2003/810/ΕΚ.
(*) ∆ιαγράφονται οι περιττές ενδείξεις.»
Άρθρο 4
Το παράρτηµα Ι της απόφασης 2001/751/ΕΚ αντικαθίσταται από
το παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Η απόφαση 2003/489/ΕΚ καταργείται.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών που επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τα πιστοποιητικά που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ για εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σηµείωση: τα γράµµατα Α και Β αντιστοιχούν στα υποδείγµατα που ορίζονται στο µέρος 2 του παραρτήµατος ΙΙ.

Κωδικός ISO

Χώρα

Τµήµατα της επικράτειας

Υπόδειγµα πιστοποιητικού που
πρέπει να χρησιµοποιηθεί
(A ή B)

AR

Aργεντινή

AU

Αυστραλία

A
B

BG

Βουλγαρία

A
Distrito Federal και οι πολιτείες Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina και São Paulo

BR-1

Bραζιλία

CA

Καναδάς

A

CH

Ελβετία

A

CL

Χιλή

CN-1

Κίνα

A

A
Ο δήµος της Σαγκάης, εξαιρουµένης της κοµητείας
Chongming και των περιφερειών Weifang, Linyi και
Qingdao στην επαρχεία Shangdong

B

CY

Κύπρος

A

CZ

Τσεχική ∆ηµοκρατία

A

HR

Κροατία

A

HU

Ουγγαρία

A

IL

Ισραήλ

A

LI

Λιθουανία

A

NZ

Νέα Ζηλανδία

A

PL

Πολωνία

A

RO

Ρουµανία

A

SI

Σλοβενία

A

SK

∆ηµοκρατία της Σλοβακίας

A

TH

Tαϊλάνδη

A

TN

Tυνησία

A

US

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

A»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών οι οποίες επιτρέπεται να εξάγουν κρέας εκτρεφόµενων στρουθιονίδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κωδικός ISO

Χώρα

Τµήµατα της επικράτειας

Υπόδειγµα πιστοποιητικού που
πρέπει να χρησιµοποιηθεί (A ή B)

AR

Aργεντινή

AU

Αυστραλία

B

BG

Βουλγαρία

A

BR-1

Bραζιλία

A

Οι πολιτείες Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo και Mato Grosso do Sul

A

BW

Μποτσουάνα

B

CA

Καναδάς

A

CH

Ελβετία

A

CL

Χιλή

A

CY

Κύπρος

A

CZ

Τσεχική ∆ηµοκρατία

A

HR

Κροατία

A

HU

Ουγγαρία

A

IL

Ισραήλ

A

LI

Λιθουανία

A

NA

Ναµίµπια

B

NZ

Νέα Ζηλανδία

A
A

PL

Πολωνία

RO

Ρουµανία

A

SI

Σλοβενία

A

SK

Σλοβακία

A

TH

Tαϊλάνδη

A

TN

Tυνησία

A

US

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

A

ZA

Νότιος Αφρική

B

ZW

Ζιµπάµπουε

B»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν ζώντες στρουθιονίδες ή αυγά στρουθιονίδων προς επώαση στην Κοινότητα

Κωδικός ISO

Χώρα

Τµήµατα της επικράτειας

Στρουθιονίδες
αναπαραγωγής και
απόδοσης

Αυγά στρουθιονίδων προς
επώαση

Νεοσσοί
στρουθιονίδων µιας
ηµέρας

Στρουθιονίδες
σφαγής

AU

Αυστραλία

B

∆

ΣΤ

—

BW

Μποτσουάνα

B

∆

ΣΤ

—

BR-1

Bραζιλία

A

Γ

Ε

Ζ

Ζ

Οι πολιτείες Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo και Mato
Grosso do Sul

CA

Καναδάς

A

Γ

Ε

CH

Ελβετία

A

Γ

Ε

Ζ

CL

Χιλή

A

Γ

Ε

Ζ

CY

Κύπρος

A

Γ

Ε

Ζ

CZ

Τσεχική ∆ηµοκρατία

A

Γ

Ε

Ζ
Ζ

HR

Κροατία

A

Γ

Ε

HU

Ουγγαρία

A

Γ

Ε

Ζ

IL

Ισραήλ

A

Γ

Ε

—

NA

Ναµίµπια

B

∆

ΣΤ

—

NZ

Νέα Ζηλανδία

A

Γ

Ε

Ζ

PL

Πολωνία

A

Γ

Ε

Ζ

RO

Ρουµανία

A

Γ

Ε

Ζ

SI

Σλοβενία

A

Γ

Ε

Ζ

SK

∆ηµοκρατία της Σλοβακίας

A

Γ

Ε

Ζ

TN

Tυνησία

A

Γ

Ε

—

US

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

A

Γ

Ε

Ζ

ZA

Νότιος Αφρική

B

∆

ΣΤ

—»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε ένα σχέδιο για τυποποιηµένους ορούς για τη διάγνωση του αφθώδους πυρετού και για τη
χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας για το έτος 2003
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4180]
(2003/811/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Θα πρέπει εποµένως να δεσµευθούν οι χρηµατοδοτικοί
πόροι που είναι απαραίτητοι για την κοινοτική συνεισφορά
για την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανοµή µιας
πρώτης παρτίδας τυποποιηµένων ορών για τη διάγνωση του
αφθώδους πυρετού το 2003.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/EΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/
2003 (2), και ιδίως το άρθρο 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 19 της απόφασης 90/424/EΟΚ επιβάλλει στην
Κοινότητα να λαµβάνει τα τεχνικά και επιστηµονικά µέτρα
που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της κτηνιατρικής
νοµοθεσίας.
Από το 1992 και µετά, η Κοινότητα ακολουθεί µια αυστηρή
πολιτική απαγόρευσης του προφυλακτικού εµβολιασµού
όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό. Εποµένως, το ζωικό κεφάλαιο στην Κοινότητα είναι ιδιαίτερα ευπαθές στον ιό του
αφθώδους πυρετού. Λόγω της επιδηµιολογικής κατάστασης
σε ορισµένες τρίτες χώρες, που είναι γειτονικές της Κοινότητας ή έχουν εµπορικές συναλλαγές µε αυτήν, είναι αναγκαία
η θέσπιση µέτρων που θα επιτρέπουν την ταχεία διάγνωση
της νόσου, τον επείγοντα εµβολιασµό και τις µεταγενέστερες
δοκιµές των εµβολιασµένων ζώων για να εντοπίζονται τα
κοπάδια που έχουν µολυνθεί.
Για τη διενέργεια ορολογικών δοκιµασιών, είναι απαραίτητο
να υπάρχουν διαθέσιµοι τυποποιηµένοι όροι αναφοράς που
θα χρησιµοποιούνται σε εργαστηριακές δοκιµές για την ανίχνευση αντισωµάτων τόσο για τις δοµικές όσο και για τις µη
δοµικές πρωτεΐνες του ιού του αφθώδους πυρετού.
Σύµφωνα µε την οδηγία 2003/85/EΚ του Συµβουλίου, της
29ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικών
µέτρων για την καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού (3)
και µε την κατάργηση της οδηγίας 85/511/EΟΚ και των
αποφάσεων 89/531/EΟΚ και 91/665/EΟΚ και µε την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/EΟΚ, η πραγµατοποίηση ορολογικής παρακολούθησης µετά από την επιδηµική έκρηξη
αποτελεί προϋπόθεση για την άρση των περιορισµών που
έχουν επιβληθεί όσον αφορά το εµπόριο ζώντων ζώων που
ανήκουν σε ευπαθή είδη και των προϊόντων τους. Κατά
συνέπεια, η εξασφάλιση διαθέσιµων τυποποιηµένων ορών
µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη της κοινοτικής νοµοθεσίας για τον αφθώδη πυρετό.

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
(3) COM(2002)736.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Κοινότητα θα χρηµατοδοτήσει ένα σχέδιο για την παραγωγή, την
αποθήκευση και τη διανοµή µιας πρώτης παρτίδας τυποποιηµένων
ορών που θα χρησιµοποιηθούν για δοκιµές µε σκοπό την ανίχνευση
αντισωµάτων για δοµικές και µη δοµικές πρωτεΐνες διαφορετικών
οροτύπων του ιού του αφθώδους πυρετού σε διάφορα είδη ζώων
που είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό.
Άρθρο 2
Τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 1 θα εφαρµοστούν από το
φορέα ή το όργανο που θα ορίσει η Επιτροπή για το συντονισµό
της επιστηµονικής και τεχνικής συνεργασίας εργαστηρίων και οργάνων.
Άρθρο 3
Το ανώτατο ποσό κοινοτικής χρηµατοδότησης για το σχέδιο που
προβλέπεται στο άρθρο 1 δεν θα υπερβαίνει τις 800 000 ευρώ.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

22.11.2003
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Νοεµβρίου 2003
για κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις της
οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4181]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/812/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Η οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2002, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του
Συµβουλίου όσον αφορά τις υγειονοµικές απαιτήσεις για τα
ζωικά υποπροϊόντα (7), έχει τροποποιήσει σηµαντικά την
οδηγία 92/118/ΕΟΚ έτσι ώστε να περιορίσει το πεδίο εφαρµογής της σε προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο.

(5)

Είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι οι προσχωρούσες χώρες
προγραµµατίζεται να ενταχθούν από την 1η Μαΐου 2004.

(6)

Για λόγους σαφήνειας και συνεκτικότητας της κοινοτικής
νοµοθεσίας, η απόφαση 94/278/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί
και να αντικατασταθεί από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου
1992, για τον καθορισµό των όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς
και των υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται όσον
αφορά τους προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές
ρυθµίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του παραρτήµατος A
της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/721/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 92/118/ΕΟΚ καθορίζει τους κοινοτικούς κανόνες
σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου καθώς και
τους υγειονοµικούς όρους που διέπουν το εµπόριο και τις
εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

(2)

Η απόφαση 94/278/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου
1994, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις
οποίες τα κράτη µέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ορισµένων
προϊόντων που υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 92/
118/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/235/ΕΚ (4), καθορίζει καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να
επιτρέπουν τις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων που υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002,
για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπής (6),
καθορίζει τους κοινοτικούς κανόνες σχετικά µε τα ζωικά
προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο. Η ηµεροµηνία εφαρµογής των υποδειγµάτων των
υγειονοµικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 είναι η 1η Ιανουαρίου 2004.

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

62 της 15.3.1993, σ. 49.
260 της 11.10.2003, σ. 21.
120 της 11.5.1994, σ. 44.
87 της 4.4.2003, σ. 10.
273 της 10.10.2002, σ. 1.
117 της 13.5.2003, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την εισαγωγή ορισµένων ζωικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα
οποία υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ από
τρίτες χώρες ή τµήµατα τρίτων χωρών ή εδάφη που παρατίθενται
στους καταλόγους του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Η απόφαση 94/278/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
(7) ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

22.11.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι ακόλουθοι κατάλογοι είναι κατάλογοι αρχής και κάθε εισαγωγή πληροί τις σχετικές υγειονοµικές απαιτήσεις για την υγεία
των ζώων και τη δηµόσια υγεία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΕΡΟΣ I
Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές κρέατος
leporidae (κουνελιών και λαγών) και των προϊόντων κρέατός τους
Οι τρίτες χώρες ή τα τµήµατα τρίτων χωρών που παρατίθενται στη στήλη «οικόσιτα κουνέλια και εκτρεφόµενα λαγοειδή» στον
πίνακα που υπάρχει στο τµήµα II του παραρτήµατος της απόφασης 97/222/ΕΚ της Επιτροπής (1) και στη στήλη «Leporidae
(λαγοί και κουνέλια)» στον πίνακα που υπάρχει στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης 2000/585/ΕΚ της Επιτροπής (2).
ΜΕΡΟΣ II
Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές προϊόντων
κρέατος εκτρεφόµενων γουνοφόρων θηραµάτων
Τρίτες χώρες ή τµήµατα τρίτων χωρών που παρατίθενται στην αντίστοιχη στήλη «2. Εκτρεφόµενα δίχηλα θηράµατα (πλην χοιροειδών)» ή «Άγρια δίχηλα θηράµατα (πλην χοιροειδών)» στον πίνακα που υπάρχει στο τµήµα II του παραρτήµατος της απόφασης 97/222/ΕΚ.
ΜΕΡΟΣ III
Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές προϊόντων
κρέατος εκτρεφόµενων πτερωτών θηραµάτων
Τρίτες χώρες ή τµήµατα των τρίτων χωρών που παρατίθενται στην αντίστοιχη στήλη «2. Εκτρεφόµενα πτερωτά θηράµατα» ή
«Άγρια πτερωτά θηράµατα» στον πίνακα που υπάρχει στο τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος της απόφασης 97/222/ΕΚ.
ΜΕΡΟΣ IV
Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές αυγών που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Οι τρίτες χώρες ή τµήµατα των τρίτων χωρών που παρατίθενται στο παράρτηµα της απόφασης 94/85/ΕΚ της Επιτροπής (3).
ΜΕΡΟΣ V
Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές προϊόντων
αυγού που προορίζονται για κατάλωση από τον άνθρωπο
Τρίτες χώρες ή τµήµατα τρίτων χωρών που παρατίθενται στο παράρτηµα της απόφασης 94/85/ΕΚ και οι ακόλουθες χώρες:
Κωδικός ISO

Χώρα

AL

Αλβανία

EE

Εσθονία (*)

GL

Γροιλανδία

HK

Χονγκ Κονγκ

IN

Ινδία

(1) ΕΕ L 89 της 4.4.1997, σ. 39.
(2) ΕΕ L 251 της 6.10.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 44 της 17.2.1994, σ. 31.
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Κωδικός ISO

Χώρα

MK (**)

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας

MX

Μεξικό

NC

Νέα Καληδονία

RU

Ρωσία

CS

Σερβία και Μοντενέγκρο

SG

Σιγκαπούρη

(*) Ισχύει µόνο έως ότου αυτή η υποψήφια χώρα καταστεί πλήρες κράτος µέλος της Κοινότητας.
(**) Προσωρινός κωδικός ISO που δεν προδικάζει µε κανένα τρόπο την οριστική ονοµατολογία για τη χώρα αυτή, η οποία πρέπει να συµφωνηθεί
ύστερα από τη λήξη των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιούνται επί του παρόντος σχετικά µε το ζήτηµα αυτό στο πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών.

ΜΕΡΟΣ VI
Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές σαλιγκαριών
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Τρίτες χώρες ή τµήµατα τρίτων χωρών που απαριθµούνται στα µέρη Ι και ΙΙ του παραρτήµατος της απόφασης 97/296/ΕΚ της
Επιτροπής (1) και οι ακόλουθες χώρες:
Κωδικός ISO

Χώρα

BA

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

MD

Μολδαβία

MK (*)

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας

SK

Σλοβακία (**)

SY

Συρία

UA

Ουκρανία

(*) Προσωρινός κωδικός ISO που δεν προδικάζει µε κανένα τρόπο την οριστική ονοµατολογία για τη χώρα αυτή, η οποία πρέπει να συµφωνηθεί
ύστερα από τη λήξη των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιούνται επί του παρόντος σχετικά µε το ζήτηµα αυτό στο πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών.
(**) Ισχύει µόνο έως ότου αυτή η υποψήφια χώρα καταστεί πλήρες κράτος µέλος της Κοινότητας.

ΜΕΡΟΣ VII
Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές βατραχοπόδαρων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Τρίτες χώρες ή τµήµατα τρίτων χωρών που παρατίθενται στα µέρη Ι και ΙΙ του παραρτήµατος της απόφασης 97/296/ΕΚ της
Επιτροπής και οι ακόλουθες χώρες:
Κωδικός ISO

Χώρα

BA

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

EG

Αίγυπτος

MK (*)

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας

(*) Προσωρινός κωδικός ISO που δεν προδικάζει µε κανένα τρόπο την οριστική ονοµατολογία για τη χώρα αυτή, η οποία πρέπει να συµφωνηθεί
ύστερα από τη λήξη των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιούνται επί του παρόντος σχετικά µε το ζήτηµα αυτό στο πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών.
(1) ΕΕ L 122 της 14.5.1997, σ. 21.
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ΜΕΡΟΣ VIII

Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές ζελατίνης
που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Τρίτες χώρες ή τµήµατα τρίτων χωρών που απαριθµούνται στα µέρη Ι και ΙΙ του παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (1) και οι ακόλουθες χώρες:
Κωδικός ISO

Χώρα

KR

∆ηµοκρατία της Κορέας

MY

Μαλαισία

PK

Πακιστάν

TW

Ταϊβάν
ΜΕΡΟΣ IX

Κατάλογος τρίτων χωρών ή τµηµάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές µελιού και
βασιλικού πολτού που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Τρίτες χώρες ή τµήµατα τρίτων χωρών που παρατίθενται στο παράρτηµα της απόφασης 2000/159/ΕΚ της Επιτροπής (2) µε ένα
«Χ» στη στήλη «Μέλι».

(1) ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15.
(2) ΕΕ L 51 της 24.2.2000, σ. 30.
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