
EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των 31. 12. 98L 358/114

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 21ηr ∆εκεµβρ�ου 1998

για την �γκριση εξ ον�µατοr τηr Κοιν�τηταr, των τροποποι�σεων των παραρτηµ�των ΙΙ και
ΙΙΙ τηr σ�µβασηr τηr Β�ρνηr σχετικ� µε τη διατ�ρηση τηr αγρ�αr ζω�r και του φυσικο�
περιβ�λλοντοr στην Ευρ�πη που ενεκρ�θη κατ� τη δ�κατη �βδοµη συνεδρ�αση τηr Μ�νιµηr

Επιτροπ�r τηr σ�µβασηr

(98/746/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη περ� ιδρ�σεωr τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr και
ιδ�ωr το �ρθρο 130 Σ, παρ�γραφοr 4, καθ�r και το �ρθρο
228, παρ�γραφοr 2, πρ�τη πρ�ταση και παρ�γραφοr 3,
πρ�το εδ�φιο,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r (1),

τη γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου (2),

Εκτιµ�νταr:

�τι η Ευρωπαϊκ� Κοιν�τητα ε�ναι συµβαλλ�µενο µ�ροr τηr
σ�µβασηr για τη διατ�ρηση τηr αγρ�αr ζω�r και του φυσι-
κο� περιβ�λλοντοr στην Ευρ�πη, β�σει τηr απ�φασηr 82/
72/ΕΟΚ (3)·

�τι κατ� τη δ�κατη �βδοµη συνεδρ�αση τηr µ�νιµηr επι-
τροπ�r τηr σ�µβασηr τηr Β�ρνηr, που πραγµατοποι�θηκε
στο Στρασβο�ργο απ� 1 �ωr 5 ∆εκεµβρ�ου 1997, χ�ρη στην
αποφασιστικ� υποστ�ριξη τηr Κοιν�τηταr, 4 ε�δη προσε-
τ�θησαν στο παρ�ρτηµα ΙΙ τηr σ�µβασηr και 22 ε�δη προσε-
τ�θησαν στο παρ�ρτηµα ΙΙΙ τηr σ�µβασηr, και �τι η Επι-
τροπ� �λαβε µ�ροr στη συνεδρ�αση αυτ� εξ ον�µατοr τηr
Κοιν�τηταr·

�τι δ�ο απ� τα ε�δη αυτ� καλ�πτονται απ� την οδηγ�α
79/409/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου τηr 2αr Απριλ�ου 1979 περ�
τηr διατηρ�σεωr των αγρ�ων πτην�ν (4) και �τι τρ�α απ� τα
ε�δη αυτ� καλ�πτονται απ� την οδηγ�α 92/43/ΕΟΚ του
Συµβουλ�ου τηr 21ηr Μα�ου 1992 για τη διατ�ρηση των
φυσικ�ν οικοτ�πων καθ�r και τηr �γριαr παν�δαr και
χλωρ�δαr (5)·

�τι κατ’ εφαρµογ� του �ρθρου 17 τηr σ�µβασηr, οι τροπο-
ποι�σειr των παραρτηµ�των τηr σ�µβασηr τ�θενται σε ισχ�
για �λα τα κρ�τη µ�λη, εξαιρουµ�νων �σων κοινοποιο�ν
αντιρρ�σειr σ�µφωνα µε την παρ�γραφο 3 του ωr �νω
�ρθρου, τρειr µ�νεr µετ� την �γκρισ� τουr εκ µ�ρουr τηr
µ�νιµηr επιτροπ�r·

�τι η Κοιν�τητα καλε�ται να εγκρ�νει τιr ωr �νω τροπο-
ποι�σειr των παραρτηµ�των ΙΙ τηr ΙΙΙ τηr σ�µβασηr που
ενεκρ�θησαν κατ� την δ�κατη �βδοµη συνεδρ�αση τηr
µ�νιµηr επιτροπ�r, σ�µφωνα µε το �ρθρο 17 τηr σ�µβασηr,

ΑΠΟVΑΣΙΖΕΙ:

�ρθρο 1

Η προσθ�κη των ειδ�ν Acipenser sturio, Puffinus yel-
kouan, Phalacrocorax aristotelis (στη Μεσ�γειο), Valencia
leutourneuxi στο παρ�ρτηµα ΙΙ τηr σ�µβασηr σχετικ� µε
τη διατ�ρηση τηr αγρ�αr ζω�r και του φυσικο� περιβ�λλο-
ντοr στην Ευρ�πη και των ειδ�ν Hippospongia commu-
nis, Spongia agaricina, Spongia officinalis, Spongia
zimocca, Antipathes sp. plur., Corallium rubrun, Paracen-
trotus lividus, Homarus gammarus, Maja squinado, Palinu-
rus elephas, Scyllarides latus, Scyllarides pigmaeus, Scylla-
rus arctus, Epinephelus marginatus, Isurus oxyrichus,
Lamma nasus, Mobula mobular, Prionace glauca, Raja
alba, Scioena umbra, Squatina squatina, Umbrina cirrosa
(τα ε�κοσι δ�ο ε�δη στη Μεσ�γειο) στο παρ�ρτηµα ΙΙΙ αυτ�r
τηr σ�µβασηr εγκρ�νεται εξ ον�µατοr τηr Ευρωπαϊκ�r Κοι-
ν�τηταr.

�ρθρο 2

Η παρο�σα απ�φαση δηµοσιε�εται στην Επ�σηµη Εφηµε-
ρ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Βρυξ�λλεr, 21 ∆εκεµβρ�ου 1998.

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

M. BARTENSTEIN
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