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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/89/EΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Νοεµβρίου 2002
για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της
Κοινότητας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Τα τέλη που επιβάλλονται γι' αυτούς τους ελέγχους θα
πρέπει να βασίζονται σε διαφανή υπολογισµό κόστους και
να είναι εναρµονισµένα, στο µέτρο του δυνατού, σε όλα τα
κράτη µέλη.

(6)

Με βάση την αποκτηθείσα πείρα, θα πρέπει να συµπληρωθούν, να αποσαφηνισθούν ή να τροποποιηθούν και ορισµένες άλλες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ υπό το φως
των εξελίξεων.

(7)

Από τη στιγµή της εφαρµογής της εσωτερικής αγοράς, τα
φυτοϋγειονοµικά πιστοποιητικά, που καθορίσθηκαν στη διεθνή σύµβαση για την προστασία των φυτών (CIPV) του
οργανισµού τροφίµων και γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών
(FAO), δεν χρησιµοποιούνται πλέον για την εµπορία
φυτών ή φυτικών προϊόντων εντός της Κοινότητας. Ωστόσο,
είναι σηµαντικό να τηρούνται τυποποιηµένα πιστοποιητικά
εκδιδόµενα από τα κράτη µέλη δυνάµει της CIPV.

(8)

Ορισµένες λειτουργίες της «ενιαίας αρχής» κάθε κράτους
µέλους που αφορούν τον συντονισµό και τις επαφές για
την πρακτική εφαρµογή του κοινοτικού φυτοϋγειονοµικού
καθεστώτος, απαιτούν ειδικές επιστηµονικές ή τεχνικές γνώσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταστεί δυνατή η ανάθεση
ειδικών καθηκόντων σε άλλη υπηρεσία.

(9)

Οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία τροποποίησης των παραρτηµάτων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ από
την Επιτροπή και την έγκριση αποφάσεων παρέκκλισης περιλαµβάνουν ορισµένους διαδικαστικούς όρους, οι οποίοι δεν
είναι πλέον αναγκαίοι ή δικαιολογηµένοι. Είναι επίσης απαραίτητο οι τροποποιήσεις να βασίζονται στα παραρτήµατα
και, συγκεκριµένα, σε τεχνική αιτιολόγηση συναφή προς τον
συγκεκριµένο φυτοϋγειονοµικό κίνδυνο. Η διαδικασία έγκρισης µέτρων επείγοντος χαρακτήρα δεν προβλέπει τη δυνατότητα ταχείας έγκρισης προσωρινών µέτρων ανάλογων µε
τον βαθµό του επείγοντος χαρακτήρα σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις που αφορούν
αυτές τις τρεις διαδικασίες, θα πρέπει να τροποποιηθούν
αναλόγως.

(10)

Ο κατάλογος των καθηκόντων για τα οποία η Επιτροπή είναι
εξουσιοδοτηµένη να οργανώνει φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους
υπό την ευθύνη της, θα πρέπει να επεκταθεί, λαµβάνοντας
υπόψη τη διεύρυνση του πεδίου των φυτοϋγειονοµικών δραστηριοτήτων µέσω νέων πρακτικών και εµπειριών.

(11)

Είναι σκόπιµο να αποσαφηνισθούν ορισµένες πτυχές της
διαδικασίας για την επιστροφή της κοινοτικής φυτοϋγειονοµικής συνεισφοράς.

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 Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου
2000, περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (4), θεσπίζει τους κανόνες του κοινοτικού φυτοϋγειονοµικού καθεστώτος, καθορίζοντας τους φυτοϋγειονοµικούς όρους, διαδικασίες και διατυπώσεις στους οποίους
υπόκεινται τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα όταν εισάγονται
ή διακινούνται εντός της Κοινότητας.
Όσον αφορά τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις στις οποίες
υπόκεινται τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα όταν εισάγονται
στην Κοινότητα, θα πρέπει να δοθούν ορισµένες διευκρινίσεις και, σε ορισµένους τοµείς, απαιτούνται περαιτέρω
λεπτοµερείς διατάξεις.

(3)

Οι φυτοϋγειονοµικές διαδικασίες και διατυπώσεις θα πρέπει
να ολοκληρώνονται πριν από την τελωνειακή εκκαθάριση.
Από τη στιγµή που οι αποστολές φυτών ή φυτικών προϊόντων δεν υπόκεινται αναγκαστικά στις φυτοϋγειονοµικές
διαδικασίες και διατυπώσεις στο ίδιο κράτος µέλος στο
οποίο πραγµατοποιείται η τελωνειακή εκκαθάριση, θα πρέπει
να καθιερωθεί ένα σύστηµα συνεργασίας για την επικοινωνία
και την πληροφόρηση µεταξύ των υπεύθυνων επίσηµων
φορέων και των τελωνείων.

(4)

Για να βελτιωθεί η προστασία από την εισαγωγή στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά
προϊόντα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εντείνουν τους απαιτούµενους ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να είναι
ουσιαστικοί και να διενεργούνται µε εναρµονισµένο τρόπο
σε όλη την Κοινότητα.

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

ΕΕ C 240 E της 28.8.2002, σ. 88.
ΕΕ C 53 E της 28.2.2002, σ. 179.
ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σ. 46.
ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/36/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 116 της 3.5.2002,
σ. 16).
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(12)

Ορισµένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (άρθρο 3
παράγραφος 7 πρώτο, δεύτερο και τέταρτο εδάφιο καθώς
και άρθρα 7, 8 και 9) έχουν αντικατασταθεί από άλλες
διατάξεις από την 1η Ιουνίου 1993 και, συνεπώς, έχουν
καταστεί από τότε περιττές. Εποµένως, θα πρέπει να διαγραφούν.

(13)

∆υνάµει του άρθρου 4 της συµφωνίας για την εφαρµογή
υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών µέτρων (συµφωνία SPS),
η Κοινότητα πρέπει να αναγνωρίζει, υπό ορισµένους όρους,
την ισοδυναµία των φυτοϋγειονοµικών µέτρων άλλων µερών
αυτής της συµφωνίας. Οι διαδικασίες γι' αυτή την αναγνώριση στο φυτοϋγειονοµικό τοµέα θα πρέπει να προσδιορισθούν στην οδηγία 2000/29/ΕΚ.

30.12.2002

Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2,
η ενιαία αρχή µπορεί να εξουσιοδοτείται για να παραχωρήσει ή για να αναθέσει σε µια άλλη υπηρεσία τα καθήκοντα
συντονισµού ή επαφών, εφόσον αφορούν φυτοϋγειονοµικά
θέµατα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.»
2. Στο άρθρο 2 η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

(14)

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της οδηγίας
2000/29/ΕΚ θα πρέπει να θεσπισθούν 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 (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

α) το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:
i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«φυτά: ζώντα φυτά και συγκεκριµένα ζώντα µέρη
αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των σπόρων,»
ii) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
— µετά από την έκτη περίπτωση, παρεµβάλλεται η
ακόλουθη έβδοµη περίπτωση:
«— φύλλα, φύλλωµα,».

Η οδηγία 2000/29/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:

— η υφισταµένη έβδοµη περίπτωση γίνεται όγδοη
περίπτωση,
— παρεµβάλλεται η ακόλουθη ένατη περίπτωση:
«— ζωντανή γύρη».

«δ) το υπόδειγµα των “φυτοϋγειονοµικών πιστοποιητικών”
και των “φυτοϋγειονοµικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής” ή των ισοδυνάµων τους σε ηλεκτρονική µορφή,
που εκδίδονται από τα κράτη µέλη δυνάµει της διεθνούς σύµβασης για την προστασία των φυτών (IPPC).»

β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν στενή, ταχεία, άµεση
και ουσιαστική συνεργασία µεταξύ των ιδίων και της Επιτροπής για θέµατα που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε κράτος µέλος συγκροτεί ή ορίζει µια ενιαία αρχή η οποία είναι αρµόδια, τουλάχιστον, για το συντονισµό και τις επαφές που έχουν σχέση
µε αυτά τα θέµατα. Η επίσηµη υπηρεσία προστασίας των
φυτών που συστάθηκε σύµφωνα µε την CIPV ενδείκνυται
περισσότερο για τον σκοπό αυτόν.

Η αρχή αυτή και κάθε µεταγενέστερη σχετική αλλαγή κοινοποιούνται στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

— παρεµβάλλεται η ακόλουθη δέκατη περίπτωση:
«— µοσχεύµατα, εµβόλια».
— προστίθεται η ακόλουθη ενδέκατη περίπτωση:
«— οποιοδήποτε άλλο µέρος φυτών που µπορεί
να προσδιορισθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 18 παράγραφος 2.»
β) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ε) επιβλαβείς οργανισµοί: κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος φυτικού, ζωικού ή παθογόνου παράγοντα που
είναι επιβλαβής για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα·»
γ) στο στοιχείο στ) τρίτο εδάφιο οι λέξεις «άρθρου 18»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρου 18 παράγραφος
2»·
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δ) το στοιχείο ζ) τροποποιείται ως εξής:

ιε)

i) στο πρώτο εδάφιο, σηµείο i), οι λέξεις «η (οι) επίσηµη(-ες) υπηρεσία(-ες)» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«ο (οι) επίσηµος(-οι) οργανισµός(-οί)»·
ii) το πέµπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Η ενιαία αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, ανακοινώνει στην Επιτροπή τους επίσηµους
αρµόδιους φορείς του οικείου κράτους µέλους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα
κράτη µέλη·»

«— είτε από εκπροσώπους του επίσηµου εθνικού οργανισµού προστασίας των φυτών µιας τρίτης χώρας ή, υπ'
ευθύνη τους, από άλλους δηµόσιους υπαλλήλους
που διαθέτουν τα τεχνικά προσόντα και είναι δεόντως
εξουσιοδοτηµένοι από αυτόν τον επίσηµο εθνικό
οργανισµό προστασίας των φυτών, στην περίπτωση
δηλώσεων ή µέτρων που σχετίζονται µε την έκδοση
φυτοϋγειονοµικών πιστοποιητικών και φυτοϋγειονοµικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής, ή των ισοδυνάµων
τους σε ηλεκτρονική µορφή»·

παρτίδα: ένα σύνολο µονάδων του ίδιου εµπορεύµατος, αναγνωρίσιµο από την οµογένεια της σύνθεσης
και της προέλευσής του, και το οποίο αποτελεί
µέρος µιας αποστολής·

ιστ) αποστολή: ποσότητα προϊόντων που καλύπτονται
από ένα ενιαίο έγγραφο που απαιτείται για τις τελωνειακές ή άλλες διατυπώσεις, όπως ενιαίο φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό ή ενιαίο εναλλακτικό έγγραφο
ή σήµα· µια αποστολή µπορεί να απαρτίζεται από
µια ή περισσότερες παρτίδες·
ιζ)

τελωνειακός προορισµός εµπορεύµατος: ο τελωνειακός προορισµός εµπορεύµατος που αναφέρεται
στο σηµείο 15 του άρθρου 4 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εφεξής αναφερόµενος ως “κοινοτικός τελωνειακός κώδικας”) (**)·

ιη)

διαµετακόµιση (transit): η κυκλοφορία προϊόντων
που υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση µεταξύ
δύο σηµείων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

ε) στο στοιχείο ή τέταρτο εδάφιο δεύτερη πρόταση και στο
έκτο εδάφιο, µεταξύ των λέξεων «οινοποιείται αµέσως» και
«στην Επιτροπή» και µεταξύ των λέξεων «κοινοποιούνται»
και «προς την Επιτροπή», αντιστοίχως, παρεµβάλλεται η
λέξη «εγγράφως»·
στ) Στο στοιχείο θ) πρώτο εδάφιο η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
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___________
(*) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2787/2000 (ΕΕ L 330 της 27.12.2000, σ. 1).
(**) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000,
σ. 17).»

ζ) προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία:
«ι)

σηµείο εισόδου: το µέρος όπου τα φυτά, φυτικά
προϊόντα ή άλλα αντικείµενα εισάγονται για πρώτη
φορά στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,
δηλαδή, ο αερολιµένας, σε περίπτωση αεροπορικής
µεταφοράς, το λιµάνι, σε περίπτωση θαλάσσιας ή
ποτάµιας µεταφοράς, ο σταθµός, σε περίπτωση σιδηροδροµικής µεταφοράς, και ο τόπος του τελωνείου
που είναι αρµόδιο για την περιοχή όπου πραγµατοποιείται η διάβαση των χερσαίων συνόρων της Κοινότητας, για όλα τα άλλα είδη µεταφοράς·

ια)

επίσηµος φορέας του σηµείου εισόδου: ο επίσηµος
φορέας που είναι υπεύθυνος στο κράτος µέλος και
είναι αρµόδιος για το σηµείο εισόδου·

ιβ)

επίσηµος φορέας προορισµού: ο επίσηµος φορέας
που είναι υπεύθυνος στο κράτος µέλος και είναι
αρµόδιος για την περιοχή όπου ευρίσκεται το “τελωνείο προορισµού”·

ιγ)

τελωνείο του σηµείου εισόδου: το τελωνείο του
σηµείου εισόδου κατά τα οριζόµενα στο στοιχείο ι)·

ιδ)

τελωνείο προορισµού: το τελωνείο προορισµού κατά
την έννοια του άρθρου 340β παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (*)·

3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται σύµφωνα
µε όρους που είναι δυνατόν να καθορίζονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, στην περίπτωση ελαφράς µόλυνσης φυτών, εκτός εκείνων που προορίζονται για φύτευση, από επιβλαβείς οργανισµούς, οι
οποίοι απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µέρος Α ή στο
παράρτηµα ΙΙ µέρος Α ή, στην περίπτωση κατάλληλων
ορίων ανοχής που καθορίζονται για επιβλαβείς οργανισµούς, οι οποίοι απαριθµούνται παράρτηµα ΙΙ µέρος Α
τµήµα ΙΙ όσον αφορά φυτά που προορίζονται για φύτευση,
τα οποία έχουν επιλεγεί µε τη συµφωνία των αρχών που
εκπροσωπούν τα κράτη µέλη στον τοµέα της υγείας των
φυτών, και βάσει της σχετικής ανάλυσης φυτοϋγειονοµικού
κινδύνου».
β) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες παραγράφους 7, 8 και 9:
«7. Σύµφωνα
γραφος 2, είναι
τάξεις οι οποίες
κράτη µέλη, και

µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράδυνατόν να θεσπίζονται εκτελεστικές διακαθορίζουν όρους για την εισαγωγή στα
τη διάδοση εντός των κρατών µελών:
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α) οργανισµών οι οποίοι είναι ύποπτοι ως επιβλαβείς για
τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα αλλά οι οποίοι δεν
απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ·
β) οργανισµών οι οποίοι απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ,
αλλά οι οποίοι απαντώνται σε φυτά ή φυτικά προϊόντα
διαφορετικά από αυτά που απαριθµούνται στο παράρτηµα αυτό, και οι οποίοι είναι ύποπτοι ως επιβλαβείς
για τα φυτά ή φυτικά προϊόντα·
γ) οργανισµών, οι οποίοι απαριθµούνται στα Παραρτήµατα
Ι και ΙΙ, οι οποίοι ευρίσκονται σε αποµόνωση και οι
οποίοι στη συγκεκριµένη κατάσταση, θεωρούνται επιβλαβείς για τα φυτά ή φυτικά προϊόντα.
8.
Η παράγραφος 1, η παράγραφος 5 στοιχείο α), η
παράγραφος 2, η παράγραφος 5 στοιχείο β) και η παράγραφος 4 δεν εφαρµόζονται, σύµφωνα µε τους όρους που
καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18
παράγραφος 2, για δοκιµές ή για επιστηµονικούς σκοπούς
καθώς και για τις εργασίες επιλογής φυτικών ποικιλιών.
9.
Μετά τη θέσπιση των µέτρων που προβλέπονται στην
παράγραφο 7, η εν λόγω παράγραφος δεν ισχύει, σύµφωνα
µε τους όρους που καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, για δοκιµές ή για
επιστηµονικούς σκοπούς καθώς για τις εργασίες επιλογής
φυτικών ποικιλιών.»
4. Τα άρθρα 7, 8 και 9 διαγράφονται.
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6. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, στο τέλος της παραγράφου,
προστίθενται τα εξής:
«και µπορεί να χρησιµοποιείται ένα φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο.»
7. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
1.
Τα κράτη µέλη διοργανώνουν επίσηµους ελέγχους για να
διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του άρθρου 10 παράγραφος 2· οι έλεγχοι
αυτοί διενεργούνται τυχαίως και χωρίς διακρίσεις όσον
αφορά την καταγωγή των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή
άλλων αντικειµένων και σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:
— περιστασιακοί έλεγχοι σε οποιαδήποτε στιγµή και σε οποιοδήποτε τόπο όπου διακινούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή
άλλα αντικείµενα,
— περιστασιακοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις όπου φυτά,
φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα καλλιεργούνται,
παράγονται, αποθηκεύονται ή διατίθενται προς πώληση,
καθώς και στις εγκαταστάσεις των αγοραστών,
— περιστασιακοί έλεγχοι που διενεργούνται ταυτόχρονα µε
άλλο έλεγχο εγγράφων για µη φυτοϋγειονοµικούς σκοπούς.

5. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i) στο πρώτο εδάφιο, διαγράφονται οι λέξεις «αντί των
φυτοϋγειονοµικών πιστοποιητικών που αναφέρονται
στα άρθρα 7 ή 8»·
ii) Μετά από το πρώτο εδάφιο, παρεµβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ωστόσο, στην περίπτωση σπόρων που αναφέρονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 4, δεν χρειάζεται να εκδίδεται
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, εφόσον εξασφαλίζεται,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 18 παράγραφος 2, ότι από τα έγγραφα που εκδόθηκαν σύµφωνα µε
τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την εµπορία των
επίσηµα πιστοποιηµένων σπόρων, προκύπτει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 4. Στην
περίπτωση αυτή, τα έγγραφα αυτά θεωρούνται ότι ενέχουν θέση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για κάθε
σκοπό, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1
στοιχείο στ)».
β) Στην παράγραφο 2 στο πρώτο εδάφιο, πριν από τις λέξεις
«δεν µπορούν να διακινηθούν» και στο δεύτερο εδάφιο,
πριν από τις λέξεις «δεν µπορούν να εισαχθούν», παρεµβάλλονται οι λέξεις «και σπόροι που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 4».

Οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που
έχουν εγγραφεί σε επίσηµο µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο
10 παράγραφος 3 και το άρθρο 13γ παράγραφος 1 στοιχείο
β), και µπορούν να είναι τακτικοί σε εγκαταστάσεις που έχουν
εγγραφεί σε επίσηµο µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 6.
Οι έλεγχοι πρέπει να είναι κατευθυνόµενοι, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν µια ή περισσότερες διατάξεις της
παρούσας οδηγίας.
2.
Οι έµποροι που αγοράζουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή
άλλα αντικείµενα, ως τελικοί χρήστες ασχολούµενοι επαγγελµατικά µε την παραγωγή φυτών, φυλάσσουν τα σχετικά φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια επί ένα τουλάχιστον έτος και καταχωρούν τα στοιχεία τους στα µητρώα τους.
Οι επιθεωρητές έχουν πρόσβαση στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή
άλλα αντικείµενα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής
και εµπορίας. Έχουν το δικαίωµα να διεξάγουν οποιαδήποτε
έρευνα είναι αναγκαία για τη διενέργεια των επίσηµων αυτών
ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τα
φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια και τα µητρώα.
3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επικουρούνται κατά τους
επίσηµους ελέγχους από τους εµπειρογνώµονες που αναφέρονται στο άρθρο 21.
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4. Αν διαπιστωθεί, µέσω των επισήµων ελέγχων που διενεργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, ότι φυτά,
φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισµών, αυτά υπόκεινται σε επίσηµα
µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3.
Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων και των πληροφοριών
που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 16, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν, όταν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα σχετικά
αντικείµενα προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, ότι η ενιαία
αρχή του παραλαµβάνοντος κράτους µέλους θα ενηµερώνει
αµέσως την ενιαία αρχή του εν λόγω κράτους µέλους και
την Επιτροπή, για τα ευρήµατα και για τα επίσηµα µέτρα
που έλαβε ή προτίθεται να λάβει. Μπορεί να συγκροτηθεί
ένα τυποποιηµένο σύστηµα πληροφόρησης, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.»
8. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα άρθρα 13,
13α, 13β, 13γ, 13δ και 13ε:
«Άρθρο 13
1.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν, µε την επιφύλαξη:

— των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 3 και του
άρθρου 13β παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5,
— των ειδικών απαιτήσεων και προϋποθέσεων που καθορίζονται σε παρεκκλίσεις οι οποίες θεσπίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 15 παράγραφος 1, σε ισοδύναµα µέτρα τα οποία
θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 2 ή σε
έκτακτα µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 16,
και
— των ειδικών συµφωνιών που συνάπτονται για θέµατα που
καλύπτονται από το παρόν άρθρο µεταξύ της Κοινότητας
και µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών,
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— στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων
αντικειµένων που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV
µέρος Α, ότι πληρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις
που αναφέρονται σε αυτό το παράρτηµα, ή, κατά περίπτωση, την επιλογή που δηλώνεται στο πιστοποιητικό
σύµφωνα µε το άρθρο 13α παράγραφος 4 στοιχείο β),
και
ii) ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα συνοδεύονται από το αντίστοιχο πρωτότυπο του απαιτούµενου
επίσηµου “φυτοϋγειονοµικού πιστοποιητικού” ή “φυτοϋγειονοµικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής” που εκδίδεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13α, παράγραφοι
3 και 4 ή, ενδεχοµένως, ότι το πρωτότυπο εναλλακτικών
εγγράφων ή σηµάτων που ορίζονται και επιτρέπονται στις
εκτελεστικές διατάξεις συνοδεύει ή επισυνάπτεται ή τοποθετείται κατ' άλλον τρόπο στο συγκεκριµένο αντικείµενο.
Είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται επισήµως η ηλεκτρονική
πιστοποίηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εκτελεστικές διατάξεις.
Είναι επίσης δυνατόν να αναγνωρίζονται επισήµως επικυρωµένα αντίγραφα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται σε εκτελεστικές διατάξεις.
Οι εκτελεστικές διατάξεις που αναφέρονται στο σηµείο ii),
µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18
παράγραφος 2.
2.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται σε περιπτώσεις φυτών,
φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων που έχουν προορισµό µια προστατευόµενη ζώνη, όσον αφορά τους επιβλαβείς
οργανισµούς και τις ειδικές απαιτήσεις που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα Ι µέρος Β, στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Β και στο
παράρτηµα IV µέρος Β, αντιστοίχως, για την εν λόγω προστατευόµενη ζώνη.

ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που απαριθµούνται στο µέρος Β του παραρτήµατος V, τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα και εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, τίθενται, από τη στιγµή της εισόδου
τους, υπό τελωνειακή επιτήρηση σύµφωνα µε το άρθρο 37
παράγραφος 1 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και υπό
τον έλεγχο των επίσηµων αρµόδιων οργανισµών. Μπορούν
µόνον να τίθενται υπό ένα τελωνειακό καθεστώς, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 16 στοιχεία α), δ), ε), στ) και ζ)
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, εφόσον έχουν τηρηθεί οι
διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13α σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13γ παράγραφος 2 και προέκυψε από
αυτές, στο βαθµό που µπορεί να διαπιστωθεί:

3.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείµενα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 ή 2, τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα και
εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, να µπορούν να τίθενται, από τη στιγµή της εισόδου τους, υπό την
εποπτεία των επίσηµων αρµόδιων οργανισµών, όσον αφορά την
πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη περίπτωση της παραγράφου 1
σηµείο i). Σε αυτά τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείµενα,
συµπεριλαµβάνεται και το ξύλο υπό µορφή υλικού σφηνώσεως
φορτίων πλοίων, διαχωριστικών στοιχείων, παλετών ή υλικών
συσκευασίας, τα οποία χρησιµοποιούνται επί του παρόντος για
τη µεταφορά παντός είδους αντικειµένων.

i) — ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα δεν
έχουν µολυνθεί από επιβλαβείς οργανισµούς που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, µέρος Α, και

Όταν ο επίσηµος αρµόδιος οργανισµός κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας, τότε τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείµενα παραµένουν υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι
σχετικές διατυπώσεις και βάσει αυτών επιτραπεί να συναχθεί το
συµπέρασµα, ως αποτέλεσµα των εν λόγω διατυπώσεων και
στο βαθµό που µπορεί να διαπιστωθεί, ότι αυτά ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται από ή δυνάµει
της παρούσας οδηγίας.

— στην περίπτωση φυτών ή φυτικών προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα II, µέρος A, ότι δεν έχουν
µολυνθεί από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισµούς
που απαριθµούνται σε αυτό το παράρτηµα, και
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Οι εκτελεστικές διατάξεις που αφορούν τον τύπο των πληροφοριών και τα µέσα διαβίβασής τους, που παρέχονται από
τους εισαγωγείς ή τους αντιπροσώπους εκτελωνιστές τους
προς τους επίσηµους αρµόδιους φορείς και αφορούν τα
φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείµενα που συµπεριλαµβάνουν
διάφορα είδη ξύλου, όπως αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.

4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13γ παράγραφος 2
στοιχείο α), τα κράτη µέλη µπορούν, σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισµών, να εφαρµόζουν επίσης τις παραγράφους 1, 2 και 3 στα φυτά, φυτικά
προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που τίθενται υπό εγκεκριµένη
τελωνειακή µεταχείριση ή χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 4
παράγραφος 15 στοιχεία β), γ), δ), ε) του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, ή δυνάµει των τελωνειακών διαδικασιών, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 16 στοιχεία β) και γ) του
εν λόγω κώδικα.

Άρθρο 13a
1. α) Οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, συνίστανται σε λεπτοµερείς ελέγχους από
τους επίσηµους αρµόδιους φορείς, τουλάχιστον:

i) κάθε αποστολής που δηλώνεται, δυνάµει των τελωνειακών διατυπώσεων, ότι συνίσταται από ή περιλαµβάνει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2
ή 3 υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, ή

ii) σε περίπτωση µιας αποστολής η οποία απαρτίζεται
από διάφορες παρτίδες, κάθε παρτίδα που δηλώνεται, δυνάµει των τελωνειακών διατυπώσεων, ότι συνίσταται από ή περιλαµβάνει τέτοια φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα.

β) Από τους ελέγχους διαπιστώνεται αν:

i) η αποστολή ή η παρτίδα συνοδεύεται από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, εναλλακτικά έγγραφα ή
σήµατα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σηµείο ii) (έλεγχοι εγγράφων),

ii) στο σύνολό της ή σε ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγµατα, η αποστολή ή η παρτίδα αποτελείται από ή περιλαµβάνει φυτά, φυτικά προϊόντα
ή άλλα αντικείµενα που δηλώνονται στα απαιτούµενα έγγραφα (έλεγχοι ταυτότητας), και

iii) στο σύνολό της ή σε ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγµατα, συµπεριλαµβανοµένης της
συσκευασίας και, οσάκις ενδείκνυται, των οχηµάτων
µεταφοράς, η αποστολή ή η παρτίδα ή το ξύλινο
υλικό συσκευασίας της ανταποκρίνονται στις απαι-
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τήσεις της παρούσας οδηγίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σηµείο i) (φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι), όπως επίσης κατά πόσον εφαρµόζεται το άρθρο 16 παράγραφος 2.

2.
Οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι
µπορούν να διενεργούνται µε µικρότερη συχνότητα, εάν:

— οι δραστηριότητες επιθεώρησης των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων της αποστολής ή της παρτίδας έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στην τρίτη χώρα απ' όπου
αποστέλλονται µε βάση τις τεχνικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13β παράγραφος 6, ή

— τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα της αποστολής ή της παρτίδας απαριθµούνται στις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται γι' αυτόν το σκοπό σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 στοιχείο β), ή

— τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα της αποστολής ή της παρτίδας προέρχονται από τρίτη χώρα, για την
οποία στα πλαίσια ή βάσει συνολικών διεθνών φυτοϋγειονοµικών συµφωνιών βάσει της αρχής της αµοιβαίας µεταχείρισης µεταξύ της Κοινότητας και µιας τρίτης χώρας,
αναφέρεται διάταξη όσον αφορά µειωµένη συχνότητα ελέγχων ταυτότητας και φυτοϋγειονοµικών ελέγχων,

εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος να πιστεύεται ότι δεν
τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Οι φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι µπορούν επίσης να διενεργούνται
µε µικρότερη συχνότητα εάν υπάρχουν ενδείξεις, που αντιπαραβάλλονται από την Επιτροπή και βασίζονται στην εµπειρία
που αποκτήθηκε από προηγούµενη εισαγωγή τέτοιου υλικού
της ίδιας προέλευσης στην Κοινότητα όπως επιβεβαιώνεται απ'
όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, και µετά από διαβούλευση
εντός της επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, από την
οποία συµπεραίνεται ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα
αντικείµενα της αποστολής ή της παρτίδας ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση
ότι πληρούνται οι λεπτοµερείς όροι που καθορίζονται στις
εκτελεστικές διατάξεις σύµφωνα µε την παράγραφο 5 στοιχείο
γ).

3.
Το επίσηµο “φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό” ή “φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό επανεξαγωγής” που αναφέρεται στο
άρθρο 13 παράγραφος 1 σηµείο ii) πρέπει να έχει εκδοθεί σε
µια τουλάχιστον από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας και
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της τρίτης χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής, οι οποίες έχουν θεσπισθεί, ανεξάρτητα από το αν είναι συµβαλλόµενο µέρος ή όχι,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της CIPV. Το έγγραφο αυτό απευθύνεται στους “οργανισµούς προστασίας φυτών των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας”, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, τελευταία πρόταση.
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Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 14 ηµερών πριν από την ηµεροµηνία
κατά την οποία τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα
που καλύπτονται από αυτό εγκατέλειψαν την τρίτη χώρα στην
οποία εκδόθηκε.

α) µε τον καθορισµό των διαδικασιών για τη διενέργεια των
φυτοϋγειονοµικών ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), σηµείο iii), συµπεριλαµβανοµένου
του ελάχιστου αριθµού και του ελάχιστου µεγέθους των
δειγµάτων·

Ανεξάρτητα από τη µορφή του, το πιστοποιητικό περιλαµβάνει
πληροφορίες σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που καθορίζονται
στο Παράρτηµα της CIPV.

β) µε την κατάρτιση καταλόγων φυτών, φυτικών προϊόντων ή
άλλων αντικειµένων για τα οποία οι φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι διενεργούνται µε µειωµένη συχνότητα σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση·

Πρέπει να είναι σύµφωνο προς ένα από τα υποδείγµατα που
καθορίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο
4. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από τις αρχές που
είναι εξουσιοδοτηµένες γι' αυτόν το σκοπό βάσει των νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων της οικείας τρίτης χώρας οι
οποίες δηλώθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της CIPV, στο
γενικό διευθυντή του FAO ή, σε περίπτωση τρίτων χωρών µη
συµβεβληµένων στην CIPV, στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για τις δηλώσεις αυτές.
4. α) Τα υποδείγµατα που γίνονται αποδεκτά βάσει των διαφόρων εκδοχών του παραρτήµατος της CIPV καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, µπορούν να
καθορίζονται εναλλακτικές προδιαγραφές για τα
“φυτοϋγειονοµικά πιστοποιητικά” και για τα “φυτοϋγειονοµικά πιστοποιητικά επανεξαγωγής” για τρίτες χώρες
που δεν είναι µέρη της CIPV.
β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 4, τα
πιστοποιητικά, στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων που απαριθµούνται στο
παράρτηµα IV µέρος Α τµήµα Ι ή µέρος Β, διευκρινίζουν, στη στήλη “Πρόσθετη δήλωση” και, ανάλογα µε
την περίπτωση, ποια ειδική απαίτηση µεταξύ αυτών που
απαριθµούνται ως εναλλακτικές στην οικεία θέση των
διαφόρων µερών του παραρτήµατος Α πληρούται. Οι
προδιαγραφές αυτές παρέχονται µε παραποµπή στην
οικεία θέση του παραρτήµατος IV.
γ) Σε περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων στα οποία εφαρµόζονται οι ειδικές απαιτήσεις
του παραρτήµατος IV µέρος Α ή µέρος Β, το επίσηµο
“φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό”, που αναφέρεται στο
άρθρο 13 παράγραφος 1 σηµείο ii) πρέπει να έχει
εκδοθεί στην τρίτη χώρα από την οποία κατάγονται
τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα (“χώρα
καταγωγής”).
δ) Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές ειδικές απαιτήσεις µπορούν να τηρηθούν και σε τόπους άλλους από
αυτόν της καταγωγής ή όταν δεν εφαρµόζονται ειδικές
απαιτήσεις, το “φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό” µπορεί
να έχει εκδοθεί στην τρίτη χώρα από την οποία προέρχονται τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα
(“χώρα αποστολής”).
5. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, παράγραφος
2, είναι δυνατόν να θεσπίζονται εκτελεστικές διατάξεις σχετικά:

γ) µε τον καθορισµό των λεπτοµερών προϋποθέσεων για τα
αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2
δεύτερο εδάφιο, και των κριτηρίων για το είδος και τον
βαθµό του περιορισµού των φυτοϋγειονοµικών ελέγχων.

Η Επιτροπή µπορεί να συµπεριλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά την παράγραφο 2, στις συστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 6.

Άρθρο 13β
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αποστολές ή οι
παρτίδες που προέρχονται από τρίτη χώρα αλλά για τις οποίες
δεν δηλώνεται, κατά τις τελωνειακές διατυπώσεις, ότι αποτελούνται από ή περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που απαριθµούνται στο παράρτηµα V µέρος Β, επιθεωρούνται επίσης από τους αρµόδιους επίσηµους φορείς, όταν
υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για την παρουσία τέτοιων φυτών,
φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οποτεδήποτε µια τελωνειακή
επιθεώρηση αποκαλύπτει ότι αποστολή ή παρτίδα από τρίτη
χώρα συνίσταται από ή περιέχει µη δηλωθέντα φυτά, φυτικά
προϊόντα ή άλλα αντικείµενα απαριθµούµενα στο παράρτηµα V
µέρος Β, το τελωνείο επιθεώρησης ενηµερώνει αµέσως τον
επίσηµο οργανισµό του οικείου κράτους µέλους, στα πλαίσια
της συνεργασίας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13γ παράγραφος 4.

Αν, µετά από µια επιθεώρηση των επίσηµων αρµοδίων φορέων,
υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την ταυτότητα του προϊόντος,
ιδίως όσον αφορά το γένος ή το είδος των φυτών ή φυτικών
προϊόντων ή την καταγωγή τους, η αποστολή θεωρείται ότι
περιλαµβάνει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που
απαριθµούνται στο παράρτηµα V µέρος B.

2.
Εφόσον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισµών στην Κοινότητα:

α) το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για την
εισαγωγή, στην Κοινότητα, φυτών, φυτικών προϊόντων ή
άλλων αντικειµένων που διακινούνται µεταξύ δύο σηµείων
εντός της Κοινότητας µέσω του εδάφους τρίτης χώρας,
δίχως µεταβολή του τελωνειακού τους καθεστώτος (εσωτερική διαµετακόµιση)·
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β) το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος
1 δεν εφαρµόζονται για την εισαγωγή, στην Κοινότητα,
φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων που διακινούνται µεταξύ δύο σηµείων εντός µίας ή δύο τρίτων
χωρών µέσω του εδάφους της Κοινότητας βάσει των ενδεδειγµένων τελωνειακών διαδικασιών και δίχως µεταβολή
του τελωνειακού τους καθεστώτος.

3. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 όσον
αφορά το παράρτηµα ΙΙΙ, και υπό τον όρο ότι δεν υφίσταται
κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισµών στην Κοινότητα,
το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν χρειάζεται να εφαρµόζεται
κατά την εισαγωγή, στην Κοινότητα, µικρών ποσοτήτων φυτών,
φυτικών προϊόντων, τροφίµων ή ζωοτροφών, εφόσον σχετίζονται µε φυτά ή φυτικά προϊόντα, όταν προορίζονται για χρήση
από τον κάτοχο ή τον παραλήπτη για µη βιοµηχανικούς και µη
εµπορικούς σκοπούς, ή για κατανάλωση κατά τη µεταφορά.

Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2,
µπορούν να θεσπίζονται λεπτοµερείς κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους εφαρµογής της παρούσας διάταξης, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού των “µικρών ποσοτήτων”.

4. Το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, για τις εισαγωγές, στην Κοινότητα,
φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε δοκιµές, για επιστηµονικούς σκοπούς ή για εργασίες επιλογής ποικιλιών. Οι συγκεκριµένες
προϋποθέσεις καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 18 παράγραφος 2.

5. Εάν δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισµών στην Κοινότητα, ένα κράτος µέλος µπορεί να υιοθετήσει
µια παρέκκλιση κατά την οποία το άρθρο 13 παράγραφος 1
δεν εφαρµόζεται, σε συγκεκριµένες µεµονωµένες περιπτώσεις,
στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιµοποιούνται στην άµεση παραµεθόρια ζώνη µε τρίτη χώρα και εισάγονται σε αυτό το κράτος
µέλος για να υποστούν επεξεργασία σε γειτνιάζουσα περιοχή,
µέσα στην παραµεθόρια ζώνη της επικράτειάς του.

Όταν χορηγεί την παρέκκλιση αυτή, το κράτος µέλος διευκρινίζει την περιοχή και το όνοµα του εκτελούντος τη σχετική
επεξεργασία. Οι λεπτοµέρειες αυτές θα πρέπει να ενηµερώνονται τακτικά και να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής.

Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα για τα οποία
χορηγείται παρέκκλιση βάσει του πρώτου εδαφίου, συνοδεύονται από έγγραφα που πιστοποιούν την περιοχή της τρίτης
χώρας απ' όπου κατάγονται.

30.12.2002

6.
Στο πλαίσιο τεχνικών διακανονισµών µεταξύ της Επιτροπής και των αρµόδιων φορέων ορισµένων τρίτων χωρών, οι
οποίοι εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
18 παράγραφος 2, µπορεί να συµφωνείται ότι οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 1 στοιχείο
ι), είναι δυνατόν να διεξάγονται υπό την ευθύνη της Επιτροπής
και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 21 στην
τρίτη χώρα αποστολής, σε συνεργασία µε τον επίσηµο φυτοϋγειονοµικό οργανισµό της χώρας αυτής.

Άρθρο 13γ

1. α) Οι διατυπώσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 13α
παράγραφος 1, οι επιθεωρήσεις όπως προβλέπονται
στο άρθρο 13β παράγραφος 1 και οι έλεγχοι για συµµόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 4, όσον αφορά
το παράρτηµα ΙΙΙ, διενεργούνται σε συνδυασµό, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 2, µε τις διατυπώσεις που
απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή στο
άρθρο 13 παράγραφος 4.

Οι διατυπώσεις αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της διεθνούς σύµβασης για την εναρµόνιση των
ελέγχων των εµπορευµάτων στα σύνορα και ιδίως µε το
παράρτηµα 4, όπως εγκρίθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 1262/84 (*) του Συµβουλίου·

β) Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι εισαγωγείς, είτε είναι
παραγωγοί είτε όχι, φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων
αντικειµένων που απαριθµούνται στο παράρτηµα V
µέρος Β, οφείλουν να είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµο
µητρώο κράτους µέλους µε επίσηµο αριθµό εγγραφής.
Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5, τρίτο και
τέταρτο εδάφιο, εφαρµόζονται ανάλογα σε αυτούς τους
εισαγωγείς.

γ) Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν επίσης ότι:

i) οι εισαγωγείς, ή οι αντιπρόσωποι εκτελωνιστές τους,
αποστολών που αποτελούνται από ή περιέχουν φυτά,
φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που απαριθµούνται στο παράρτηµα V µέρος B, δηλώνουν, σε
ένα τουλάχιστον από τα έγγραφα που απαιτούνται
για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή στο άρθρο
13 παράγραφος 4, το περιεχόµενο της αποστολής
µε τις ακόλουθες πληροφορίες:

— στοιχεία για τον τύπο των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων, µε χρήση του
κωδικού του “ολοκληρωµένου δασµολογίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Taric)”,
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— δήλωση ότι “Η παρούσα αποστολή περιέχει προϊόντα µε φυτοϋγειονοµική σηµασία”, ή άλλη ισοδύναµη εναλλακτική σήµανση κατά τα συµφωνηθέντα µεταξύ του τελωνείου του σηµείου εισόδου και του επίσηµου φορέα του σηµείου εισόδου,
— αριθµό(-ούς) αναφοράς των απαιτουµένων φυτοϋγειονοµικώνεγγράφων,
— επίσηµο αριθµό εγγραφής του εισαγωγέα, όπως
αναφέρεται στο στοιχείο β),
ii) οι αερολιµενικές αρχές, οι λιµενικές αρχές, ή οι
εισαγωγείς ή άλλοι συναλλασσόµενοι, σύµφωνα µε
τις µεταξύ τους ρυθµίσεις, ειδοποιούν εκ των προτέρων, αµέσως µόλις τους γίνει γνωστή η επικείµενη
άφιξη των αποστολών αυτών, το τελωνείο του
σηµείου εισόδου και τον επίσηµο φορέα του σηµείου
εισόδου.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν την
παρούσα διάταξη, τηρουµένων των αναλογιών, σε
περιπτώσεις χερσαίων µεταφορών, ιδίως όταν η
άφιξη αναµένεται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας του αρµόδιου επίσηµου φορέα ή µιας άλλης
αρµόδιας υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2.
2. α) Οι “έλεγχοι εγγράφων” καθώς και οι επιθεωρήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 13β παράγραφος 1 και οι
έλεγχοι συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου
4, όσον αφορά το παράρτηµα ΙΙΙ, πρέπει να πραγµατοποιούνται από τον επίσηµο φορέα του σηµείου εισόδου ή, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του αρµοδίου επίσηµου φορέα και των τελωνειακών αρχών του συγκεκριµένου κράτους µέλους, από το τελωνείο του
σηµείου εισόδου.
β) Οι “έλεγχοι ταυτότητας” και οι “φυτοϋγειονοµικοί
έλεγχοι” πρέπει να πραγµατοποιούνται, µε την επιφύλαξη των στοιχείων γ) και δ) από τον επίσηµο φορέα
του σηµείου εισόδου όσον αφορά τις τελωνειακές διατυπώσεις που απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 13 παράγραφος 4, και είτε
στον ίδιο τόπο µε τις εν λόγω διατυπώσεις στις εγκαταστάσεις του επίσηµου φορέα του σηµείου εισόδου
είτε σε οποιονδήποτε άλλο πλησιέστερο τόπο, καθορισµένο ή εγκεκριµένο από τις τελωνειακές αρχές και
από τον αρµόδιο επίσηµο φορέα, διαφορετικό του
τόπου προορισµού, όπως προσδιορίζεται στο στοιχείο
δ).
γ) Ωστόσο, σε περίπτωση διαµετακόµισης µη κοινοτικών
εµπορευµάτων, ο επίσηµος φορέας του σηµείου εισόδου µπορεί να αποφασίζει, σε συµφωνία µε τον ή τους
επίσηµους φορείς προορισµού, ότι το σύνολο ή µέρος
των “ελέγχων ταυτότητας” ή των “φυτοϋγειονοµικών
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ελέγχων”, πραγµατοποιούνται από τον επίσηµο φορέα
προορισµού, είτε στην εγκατάστασή του είτε σε οποιονδήποτε άλλο πλησιέστερο τόπο, καθορισµένο ή
εγκεκριµένο από τις τελωνειακές αρχές και από τον
αρµόδιο επίσηµο φορέα, διαφορετικό του τόπου προορισµού, όπως προσδιορίζεται στο στοιχείο δ). Εάν δεν
επέλθει τέτοια συµφωνία, τότε ολόκληρος ο “έλεγχος
ταυτότητας” ή ο “φυτοϋγειονοµικός έλεγχος” διενεργείται από τον επίσηµο φορέα του σηµείου εισόδου σε
έναν από τους δύο τόπους που καθορίζονται στο
στοιχείο β).

δ) Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, παράγραφος 2, είναι δυνατόν να καθορίζονται ορισµένες περιπτώσεις ή περιστάσεις κατά τις οποίες οι “έλεγχοι
ταυτότητας” και οι “υγειονοµικοί έλεγχοι” µπορούν
να διενεργούνται στον τόπο προορισµού, όπως στον
τόπο παραγωγής, που εγκρίνεται από τον επίσηµο
φορέα και τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο τόπος προορισµού, αντί
των προαναφερόµενων άλλων τόπων, εφόσον τηρούνται συγκεκριµένες εγγυήσεις και έγγραφα όσον αφορά
τη µεταφορά φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων
αντικειµένων.

ε) Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, θεσπίζονται εκτελεστικές διατάξεις όσον αφορά:

— τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για τη διενέργεια
των “φυτοϋγειονοµικών ελέγχων” σύµφωνα µε τα
στοιχεία β), γ) και δ),

— τις συγκεκριµένες εγγυήσεις και έγγραφα όσον
αφορά την µεταφορά των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειµένων στους τόπους που
προσδιορίζονται στα στοιχεία γ) και δ), ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης
επιβλαβών οργανισµών κατά τη µεταφορά,

— πέραν του προσδιορισµού των περιπτώσεων του
στοιχεία δ), τις συγκεκριµένες εγγυήσεις και τους
στοιχειώδεις όρους που αφορούν την καταλληλότητα του τόπου προορισµού προς αποθήκευση και
τις προϋποθέσεις αποθήκευσης.

στ) Σε όλες τις περιπτώσεις, οι “φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι”
θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος των διατυπώσεων, οι
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

3.
Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι το αντίστοιχο πρωτότυπο ή
η ηλεκτρονική µορφή των πιστοποιητικών, ή των εναλλακτικών
εγγράφων πλην των σηµάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 13
παράγραφος 1 σηµείο ii), το οποίο εκδίδεται από τον αρµόδιο
επίσηµο φορέα για τους “ελέγχους εγγράφων” σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13α παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο
i), µετά την επιθεώρηση, επισηµαίνονται από τον φορέα αυτόν
µε “θεώρηση” (“βίζα”), µαζί µε την ονοµασία του και την
ηµεροµηνία προσκόµισης του εγγράφου.
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Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2,
µπορεί να καθιερωθεί τυποποιηµένο σύστηµα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνει το πιστοποιητικό,
στην περίπτωση συγκεκριµένων φυτών προς φύτευση, διαβιβάζονται στον αρµόδιο επίσηµο φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος
για κάθε κράτος µέλος ή περιοχή στην οποία προορίζονται ή
πρόκειται να φυτευτούν τα φυτά της αποστολής.
4. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη µέλη εγγράφως τον κατάλογο των τόπων που ορίζονται
ως σηµεία εισόδου. Τυχόν τροποποιήσεις του καταλόγου
αυτού διαβιβάζονται εγγράφως αµελλητί.
Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο των τόπων, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και γ), και των
τόπων προορισµού, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2,
στοιχείο δ), υπό την ευθύνη τους. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση
στους καταλόγους αυτούς.
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λών και για τη διασφάλιση από τον κίνδυνο εξάπλωσης
επιβλαβών οργανισµών, ιδίως κατά τη µεταφορά, µέχρι
την ολοκλήρωση των απαιτούµενων τελωνειακών διατυπώσεων.
5.
Καθορίζεται χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας
προς τα κράτη µέλη για να ενισχυθεί η υποδοµή των ελέγχων,
εφόσον πρόκειται για φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους που διενεργούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στοιχείο β) ή γ).
Η συνεισφορά αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση του εξοπλισµού
των σταθµών επιθεώρησης που δεν ευρίσκονται στον τόπο
προορισµού, ώστε να διαθέτουν τα εφόδια και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις εργασίες επιθεώρησης και εξέτασης και, οσάκις ενδείκνυται, για την εφαρµογή των µέτρων που
προβλέπονται στην παράγραφο 7, πέραν του επιπέδου που έχει
ήδη επιτευχθεί µε τη συµµόρφωση προς τους στοιχειώδεις
όρους που καθορίζονται στις εκτελεστικές διατάξεις σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 στοιχείο ε).

Κάθε επίσηµος φορέας του σηµείου εισόδου και κάθε επίσηµος
φορέας του τόπου προορισµού που διενεργεί ελέγχους ταυτότητας ή φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους, πρέπει να πληροί ορισµένες στοιχειώδεις προϋποθέσεις όσον αφορά την υποδοµή,
το προσωπικό και τον εξοπλισµό.

Η Επιτροπή προτείνει την εγγραφή των κατάλληλων προς το
σκοπό αυτό πιστώσεων στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προαναφερόµενες στοιχειώδεις προϋποθέσεις καθορίζονται
στις εκτελεστικές διατάξεις σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 18 παράγραφος 2.

Εντός των ορίων των διαθέσιµων σχετικών πιστώσεων, η κοινοτική συνεισφορά καλύπτει µέχρι το 50 % των δαπανών που
αφορούν άµεσα τη βελτίωση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων.

Σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, θεσπίζονται λεπτοµερείς
κανόνες για:
α) τον τύπο των εγγράφων που απαιτούνται για να τεθούν
υπό τελωνειακό καθεστώς, σχετικά µε τα οποία πρέπει να
γίνεται η ενηµέρωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1,
στοιχείο γ), σηµείο i)·
β) τη συνεργασία µεταξύ:
i) του επίσηµου φορέα του σηµείου εισόδου και του
επίσηµου φορέα προορισµού,
ii) του επίσηµου φορέα του σηµείου εισόδου και του
τελωνείου του σηµείου εισόδου,
iii) του επίσηµου φορέα προορισµού και του τελωνείου
προορισµού, και
iv) του επίσηµου φορέα του σηµείου εισόδου και του
τελωνείου προορισµού.
Αυτοί οι κανόνες περιλαµβάνουν υποδείγµατα των εγγράφων που πρέπει να χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο αυτής
της συνεργασίας, τα µέσα διαβίβασης των εν λόγω εγγράφων, τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
προαναφεροµένων επίσηµων φορέων και τελωνείων, καθώς
επίσης και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται για τη
διατήρηση της ταυτότητας των παρτίδων και των αποστο-

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής σχετικά µε την κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά θεσπίζονται µε εκτελεστικό κανονισµό
που εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18
παράγραφος 2.
Η χορήγηση και το ποσό της κοινοτικής χρηµατοδοτικής
συνεισφοράς αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 18 παράγραφος 2, βάσει των πληροφοριών και των
εγγράφων που υποβάλλει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος και,
οσάκις ενδείκνυται, των πορισµάτων των ερευνών που διεξάγονται κατ' εντολή της Επιτροπής από τους εµπειρογνώµονες
που αναφέρονται στο άρθρο 21, και ανάλογα µε τις διαθέσιµες σχετικές πιστώσεις.
6.
Το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 3 εφαρµόζονται,
τηρουµένων των αναλογιών, στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή
άλλα αντικείµενα που αναφέρονται στο άρθρο 13, εφόσον
απαριθµούνται στο παράρτηµα V µέρος A, και όπου κρίνεται,
βάσει των διατυπώσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 13α
παράγραφος 1, ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο
άρθρο αυτό.
7.
Εφόσον διαπιστωθεί, βάσει των διατυπώσεων οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, ότι δεν πληρούνται
οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, λαµβάνονται αµέσως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίσηµα µέτρα:
α) άρνηση εισόδου στην Κοινότητα για ολόκληρη την αποστολή ή για µέρος της·
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β) µεταφορά, υπό επίσηµη επιτήρηση σύµφωνα µε την προσήκουσα τελωνειακή διαδικασία, κατά την διακίνησή της
εντός της Κοινότητας, σε προορισµό εκτός Κοινότητας·
γ) αφαίρεση των προσβεβληµένων προϊόντων από την αποστολή·

L 355/55

2, µπορεί να δηµιουργηθεί τυποποιηµένο σύστηµα πληροφόρησης.
___________
(*) ΕΕ L 126 της 12.5.1984, σ. 1.
Άρθρο 13δ

δ) καταστροφή·
ε) επιβολή καραντίνας µέχρις ότου είναι διαθέσιµα τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ή των επισήµων δοκιµών·
στ) κατ' εξαίρεση και µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις,
κατάλληλη επεξεργασία εφ' όσον θεωρείται από τον επίσηµο αρµόδιο φορέα του κράτους µέλους ότι, συνεπεία
της επεξεργασίας, πληρούνται οι όροι και αποσοβείται ο
κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισµών· το µέτρο της
κατάλληλης επεξεργασίας µπορεί να λαµβάνεται και για
επιβλαβείς οργανισµούς που δεν απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι ή στο παράρτηµα ΙΙ.
Το άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο εφαρµόζεται,
τηρουµένων των αναλογιών.
Στην περίπτωση άρνησης αναφεροµένης στο στοιχείο α), ή
µεταφοράς σε προορισµό εκτός Κοινότητας αναφεροµένης
στο στοιχείο β), ή σε περίπτωση αφαίρεσης αναφεροµένης
στο στοιχείο γ), τα κράτη µέλη ορίζουν ότι τα φυτοϋγειονοµικά πιστοποιητικά ή τα φυτοϋγειονοµικά πιστοποιητικά
επανεξαγωγής και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, τα οποία προσκοµίσθηκαν κατά την αίτηση εισαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων στο έδαφός τους, ακυρώνονται
από τον αρµόδιο επίσηµο φορέα. Όταν ακυρώνονται, τα εν
λόγω πιστοποιητικά ή έγγραφα φέρουν στην πρώτη τους
σελίδα και σε περίοπτη θέση, τριγωνική ερυθρή σφραγίδα
του εν λόγω επίσηµου φορέα, µε τις λέξεις “ακυρωθέν πιστοποιητικό” ή “ακυρωθέν έγγραφο”, µαζί µε την ονοµασία του
και την ηµεροµηνία άρνησης, την έναρξη µεταφοράς σε προορισµό εκτός Κοινότητας ή αφαίρεσης. Η προαναφερόµενη
ένδειξη πρέπει να είναι γραµµένη µε κεφαλαία και σε µία
τουλάχιστον από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας.
8. Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων και των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 16, τα κράτη µέλη
διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι επίσηµοι φορείς ενηµερώνουν
σχετικά τον οργανισµό προστασίας φυτών της τρίτης χώρας
καταγωγής ή παραλαβής και την Επιτροπή για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείµενα που προέρχονταν από την οικεία τρίτη χώρα κρατήθηκαν επειδή δεν ανταποκρίνονταν στις φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις, και για τους λόγους της κράτησης, υπό την επιφύλαξη
της δράσης την οποία µπορεί να αναλάβει ή έχει αναλάβει το
κράτος µέλος σε σχέση µε την κρατηθείσα αποστολή. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται, το συντοµότερο δυνατό, ούτως
ώστε οι οικείοι οργανισµοί προστασίας φυτών και, οσάκις
ενδείκνυται, και η Επιτροπή, να µπορούν να µελετήσουν την
περίπτωση µε ιδιαίτερο σκοπό, να λάβουν τα αναγκαία µέτρα
ώστε να παρεµποδίσουν την επανάληψη παρόµοιων περιπτώσεων. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος

1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την είσπραξη τελών
(“φυτοϋγειονοµικό τέλος”) για να καλύπτουν τα έξοδα που
συνεπάγονται οι έλεγχοι εγγράφων, οι έλεγχοι ταυτότητας
και οι υγειονοµικοί έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο
13α παράγραφος 1, και οι οποίοι διενεργούνται σύµφωνα µε
το άρθρο 13. Το επίπεδο του τέλους είναι συνάρτηση:
α) των µισθών, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής ασφάλισης, των επιθεωρητών που συµµετέχουν στους προαναφερόµενους ελέγχους·
β) των γραφείων, άλλων εγκαταστάσεων, των εργαλείων και
του εξοπλισµού αυτών των επιθεωρητών·
γ) της δειγµατοληψίας για την οπτική επιθεώρηση ή για τις
εργαστηριακές δοκιµές·
δ) των εργαστηριακών δοκιµών·
ε) των διοικητικών δραστηριοτήτων (συµπεριλαµβανοµένων
των λειτουργικών εξόδων) που απαιτούνται για την ουσιαστική διενέργεια των σχετικών ελέγχων, οι οποίες µπορούν
να περιλαµβάνουν τα έξοδα που απαιτούνται για την προ
και ενδο-υπηρεσιακή κατάρτιση των επιθεωρητών.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν είτε να καθορίζουν το επίπεδο
του φυτοϋγειονοµικού τέλους µε βάση λεπτοµερή υπολογισµό
του κόστους που γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 είτε
να επιβάλλουν το κατ' αποκοπήν τέλος, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα VIΙΙα.
Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 13α παράγραφος 2, για ορισµένες οµάδες φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων,
καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών, διεξάγονται έλεγχοι ταυτότητας και φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι µε µικρότερη συχνότητα, τα κράτη µέλη εισπράττουν αναλόγως µειωµένο φυτοϋγειονοµικό τέλος για κάθε αποστολή και παρτίδα της συγκεκριµένης οµάδας, είτε υπόκειται σε επιθεώρηση είτε όχι.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2,
δύνανται να θεσπισθούν εκτελεστικά µέτρα για τον καθορισµό
του επιπέδου αυτού του µειωµένου φυτοϋγειονοµικού τέλους.
3.
Όταν το φυτοϋγειονοµικό τέλος καθορίζεται από ένα
κράτος µέλος µε βάση τα έξοδα που πραγµατοποιεί ο αρµόδιος επίσηµος φορέας του εν λόγω κράτους µέλους, το συγκεκριµένο κράτος µέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή εκθέσεις,
όπου διευκρινίζει τη µέθοδο υπολογισµού του τέλους σε
σχέση µε τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 1.
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Κάθε τέλος το οποίο επιβάλλεται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από το πραγµατικό κόστος
που βαρύνει τον επίσηµο αρµόδιο φορέα του κράτους µέλους.
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δ) προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«ε) τροποποιήσεις του παραρτήµατος VIΙΙα.»

4. ∆εν επιτρέπεται άµεση ή έµµεση επιστροφή των τελών
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, η δυνατότητα εφαρµογής του κατ' αποκοπήν τέλους από ένα κράτος
µέλος, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα VIΙΙα, δεν θεωρείται
έµµεση επιστροφή.
5. Το κατ' αποκοπήν τέλος που καθορίζεται στο παράρτηµα
VIΙΙα εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των επιπλέον επιβαρύνσεων για την κάλυψη πρόσθετων εξόδων που πραγµατοποιούνται για ειδικές δραστηριότητες που αφορούν τους ελέγχους,
όπως έκτακτες µετακινήσεις των επιθεωρητών ή περίοδοι αναµονής των επιθεωρητών που οφείλονται σε καθυστερήσεις της
άφιξης των αποστολών, έλεγχοι που διενεργούνται εκτός του
κανονικού ωραρίου εργασίας, συµπληρωµατικοί έλεγχοι ή
εργαστηριακές αναλύσεις που απαιτούνται επιπλέον εκείνων
που προβλέπονται από το άρθρο 13, για να επιβεβαιωθούν
τα συµπεράσµατα των ελέγχων, ειδικά φυτοϋγειονοµικά µέτρα
που απαιτούνται από τις κοινοτικές πράξεις δυνάµει των
άρθρων 15 ή 16, µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το
άρθρο 13γ παράγραφος 7, ή µετάφραση των απαιτούµενων
εγγράφων.
6. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές που είναι εξουσιοδοτηµένες να εισπράττουν το φυτοϋγειονοµικό τέλος. Το τέλος
είναι καταβλητέο από τον εισαγωγέα ή τους αντιπροσώπους
εκτελωνιστές του.
7. Το φυτοϋγειονοµικό τέλος αντικαθιστά όλες τις άλλες
επιβαρύνσεις ή τέλη που εισπράττονται στα κράτη µέλη, σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για τους ελέγχους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τη θεώρησή τους.
Άρθρο 13ε
Το σχήµα των “υγειονοµικών πιστοποιητικών” και “φυτοϋγειονοµικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής” τα οποία εκδίδουν τα
κράτη µέλη δυνάµει της CIPV είναι σύµφωνο µε το τυποποιηµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος VII.»
9. Στο άρθρο 14 το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
α) οι λέξεις «άρθρο 17» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο
18 παράγραφος 2»·
β) στο στοιχείο γ), οι λέξεις «σε συµφωνία µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σε
διαβούλευση µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος»·
γ) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «δ)
τυχόν τροποποίηση των παραρτηµάτων που πρέπει να γίνει
υπό το πρίσµα των εξελίξεων των επιστηµονικών ή τεχνικών
γνώσεων ή, εφόσον δικαιολογείται από τεχνική άποψη,
σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο φυτοϋγειονοµικό κίνδυνο.»

10. Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, η εισαγωγή και οι πρώτες δύο περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, µπορούν να προβλέπονται παρεκκλίσεις:
— από το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, όσον αφορά το
παράρτηµα ΙΙΙ µέρος Α και µέρος Β, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 5 και από το
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 σηµείο i) τρίτη περίπτωση, όσον αφορά τις
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα IV µέρος
Α, τµήµα Ι και παράρτηµα IV µέρος Β,
— από το άρθρο 13 παράγραφος 1 σηµείο ii), στην περίπτωση του ξύλου, αν εξασφαλίζονται ισοδύναµες
εγγυήσεις µε εναλλακτικά έγγραφα ή σήµατα,»
β) Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες
παραγράφους 2, 3 και 4:
«2. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, τα φυτοϋγειονοµικά
µέτρα που υιοθετούνται από µια τρίτη χώρα, για εξαγωγές
στην Κοινότητα, αναγνωρίζονται ως ισοδύναµα προς τα
φυτοϋγειονοµικά µέτρα που διατυπώνονται στην παρούσα
οδηγία, και ιδίως στο παράρτηµα IV, αν η εν λόγω τρίτη
χώρα αποδεικνύει, µε αντικειµενικό τρόπο, στην Κοινότητα
ότι µε τα µέτρα της επιτυγχάνεται το κατάλληλο κοινοτικό
επίπεδο φυτοϋγειονοµικής προστασίας και αν αυτό επιβεβαιώνεται από τα συµπεράσµατα των πορισµάτων που εξάγονται κατά περίσταση µε την εύλογη πρόσβαση των εµπειρογνωµόνων που αναφέρεται στο άρθρο 21 στην οικεία
τρίτη χώρα για επιθεωρήσεις, δοκιµές και άλλες συναφείς
διαδικασίες.
Μετά από αίτηµα τρίτης χώρας, η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις µε σκοπό την επίτευξη διµερών ή πολυµερών συµφωνιών για την αναγνώριση της ισοδυναµίας συγκεκριµένων φυτοϋγειονοµικών µέτρων.
3.
Οι αποφάσεις που προβλέπουν παρεκκλίσεις σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, ή αναγνώριση ισοδυναµίας σύµφωνα µε την παράγραφο 2, προϋποθέτουν ότι η συµµόρφωση προς τους όρους που θεσπίζονται σ' αυτές έχει διασφαλισθεί επισήµως και εγγράφως από
τη χώρα εξαγωγής για κάθε µεµονωµένη περίπτωση όπου
γίνεται χρήση αυτών, και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της
επίσηµης δήλωσης που επιβεβαιώνει αυτή τη συµµόρφωση.
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4.
Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3
διευκρινίζουν το κατά πόσον ή µε ποιον τρόπο τα κράτη
µέλη ενηµερώνουν τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή
για κάθε µεµονωµένη περίπτωση ή οµάδα περιπτώσεων χρήσης.»
11. Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, στην πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου, µεταξύ των λέξεων «κοινοποιεί αµέσως» και «προς την
Επιτροπή», παρεµβάλλεται η λέξη «γραπτώς»·

3.
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Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

___________
(*) ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 25.»

14. Το άρθρο 19 καταργείται.
15. Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

β) στην παράγραφο 2, στην πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου, µεταξύ των λέξεων «κοινοποιεί αµέσως» και «προς την
Επιτροπή» και στην πρώτη φράση του τρίτου εδαφίου
µεταξύ των λέξεων «ανακοινώνει αµέσως» και «στην Επιτροπή», αντιστοίχως, παρεµβάλλεται η λέξη «γραπτώς»·
γ) στην παράγραφο 3, στην τρίτη φράση, µετά τις λέξεις
«είναι δυνατόν να θεσπισθούν τα απαιτούµενα µέτρα», προστίθενται οι λέξεις «βάσει ανάλυσης φυτοϋγειονοµικού κινδύνου ή προκαταρτικής ανάλυσης φυτοϋγειονοµικού κινδύνου για τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην
παράγραφο 2», και οι λέξεις «άρθρο 19» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «άρθρο 18 παράγραφος 2»·
δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5. Εάν η Επιτροπή δεν έχει ενηµερωθεί για τα µέτρα
που ελήφθησαν δυνάµει των παραγράφων 1 ή 2 ή αν
θεωρεί ότι τα µέτρα που ελήφθησαν είναι ακατάλληλα,
µπορεί, εν αναµονή της συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής, να λάβει, µε βάση προκαταρκτική ανάλυση φυτοϋγειονοµικού κινδύνου, συντηρητικά µέτρα για
την εξάλειψη ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, την παρεµπόδιση της εξάπλωσης του συγκεκριµένου επιβλαβούς οργανισµού. Τα µέτρα αυτά υποβάλλονται στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή, το συντοµότερο δυνατό, για να επιβεβαιωθούν, να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.»
12. Το άρθρο 17 καταργείται.
13. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή η οποία συστήνεται µε την απόφαση
76/894/ΕΟΚ (*), εφεξής αποκαλούµενη “επιτροπή”.

«3. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1
µπορούν να διενεργούνται όσον αφορά τα ακόλουθα καθήκοντα:
— την επίβλεψη των ελέγχων, σύµφωνα µε το άρθρο 6,
— τη διεξαγωγή των επίσηµων ελέγχων, σύµφωνα µε το
άρθρο 12 παράγραφος 3,
— την επίβλεψη ή στο πλαίσιο των διατάξεων του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 5, τη διενέργεια, σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, επιθεωρήσεων, σύµφωνα
µε το άρθρο 13 παράγραφος 1,
— την άσκηση ή επίβλεψη των δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στους τεχνικούς διακανονισµούς, που αναφέρονται στο άρθρο 13β παράγραφος 6,
— τη διενέργεια των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο
15 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 16 παράγραφος
3,
— τις δραστηριότητες επίβλεψης που απαιτούνται δυνάµει
των διατάξεων που καθορίζουν τους όρους υπό τους
οποίους ορισµένοι επιβλαβείς οργανισµοί, φυτά, φυτικά
προϊόντα ή άλλα αντικείµενα µπορούν να εισάγονται ή
να διακινούνται στην Κοινότητα ή σε ορισµένες προστατευµένες ζώνες της, για δοκιµές ή επιστηµονικούς
σκοπούς ή για εργασίες επιλογής φυτικών ποικιλιών,
που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 9, το
άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 5 παράγραφος 5
και το άρθρο 13β παράγραφος 4,

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

— τις δραστηριότητες επίβλεψης που απαιτούνται δυνάµει
των αδειών οι οποίες χορηγούνται κατ' εφαρµογή του
άρθρου 15 δυνάµει των µέτρων που λαµβάνουν τα
κράτη µέλη κατ' εφαρµογή του άρθρου 16, παράγραφος 1 ή 2, ή δυνάµει των µέτρων που θεσπίζονται
βάσει του άρθρου 16, παράγραφοι 3 ή 5,

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

— την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή για τα θέµατα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6,
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— την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται
στους εµπειρογνώµονες µε τους λεπτοµερείς κανόνες
που αναφέρονται στην παράγραφο 7,»

«Τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν δυνάµει της παραγράφου
3, καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18
παράγραφος 2»

β) στην παράγραφο 5, δεύτερο εδάφιο, µετά την τρίτη πρόταση, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

17. Στα άρθρα 25 και 26, οι παραποµπές στο «άρθρο 13, παράγραφος 9» διαβάζονται ως παραποµπές στο «άρθρο 13γ παράγραφος 5».

«Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται σε δαπάνες που
απορρέουν από τις ακόλουθες κατηγορίες αιτήσεων που
υποβάλλονται λόγω συµµετοχής των εν λόγω εµπειρογνωµόνων στις επιθεωρήσεις εισαγωγών των κρατών µελών:
εργαστηριακές δοκιµές και δειγµατοληψίες για οπτική επιθεώρηση ή για εργαστηριακές δοκιµές, και οι οποίες ήδη
καλύπτονται από τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο
13δ.»

16. Στο άρθρο 24 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

18. Στο παράρτηµα VII, το µέρος B τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:
«B. Υπόδειγµα φυτοϋγειονοµικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής».
β) στη θέση 2 του υποδείγµατος πιστοποιητικού, οι λέξεις
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ».

19. Στην οδηγία, µετά από το παράρτηµα VIII, παρεµβάλλεται το ακόλουθο παράρτηµα VIΙΙα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙα
Το κατ' αποκοπήν τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 13δ παράγραφος 2, καθορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:
(σε ευρώ)
Είδος

Ποσότητα

α) Για ελέγχους εγγράφων

Ανά αποστολή

β) Για ελέγχους ταυτότητας

Ανά αποστολή

Τέλος

7

— µέχρι τις διαστάσεις ενός φορτίου φορτηγού,
σιδηροδροµικού βαγονιού ή εµπορευµατοκιβωτίου συγκρίσιµου µεγέθους

7

— µεγαλύτερης του ανωτέρω µεγέθους

14

γ) Για φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους, σύµφωνα µε
τις ακόλουθες προδιαγραφές:
— µοσχεύµατα, δενδρύλλια (εκτός από το
δασικό υλικό αναπαραγωγής), νεαρά φυτά
φραουλών ή λαχανικών

— θάµνοι, δένδρα (εκτός από τα κοµµένα χριστουγεννιάτικα δένδρα), άλλα ξυλώδη φυτά
φυτωρίου, συµπεριλαµβανοµένου του δασικού υλικού αναπαραγωγής (εκτός από τους
σπόρους)
— βολβοί, βολβοειδείς ρίζες, ριζώµατα, κόνδυλοι προς φύτευση (εκτός από τους κονδύλους της πατάτας)

— σπόροι, καλλιέργειες ιστών

Ανά αποστολή
— µέχρι 10 000 µονάδες

17,5

— για κάθε 1 000 επί πλέον µονάδες

0,7

— ανώτατη τιµή

140

Ανά αποστολή
— µέχρι 1 000 µονάδες

17,5

— για κάθε 100 επιπλέον µονάδες

0,44

— ανώτατη τιµή

140

Ανά αποστολή
— µέχρι 200 kg

17,5

— για κάθε 10 kg επιπλέον

0,16

— ανώτατη τιµή

140

Ανά αποστολή
— µέχρι 100 kg

17,5

— για κάθε 10 kg επιπλέον

0,175

— ανώτατη τιµή

140
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Είδος

— άλλα φυτά που προορίζονται για φύτευση,
που δεν αναφέρονται αλλού στον παρόντα
πίνακα

— κοµµένα λουλούδια

— κλαδιά µε φύλλωµα, µέρη κωνοφόρων (εκτός
από κοµµένα χριστουγεννιάτικα δένδρα)

— κοµµένα χριστουγεννιάτικα δένδρα

— φύλλα φυτών, όπως φυλλώδη αρωµατικά,
καρυκεύµατα και φυλλώδη λαχανικά

— φρούτα, λαχανικά (εκτός από τα φυλλώδη
λαχανικά)

— κόνδυλοι πατάτας

— ξύλο (εκτός από τον φλοιό)

— χώµα και υπόστρωµα ανάπτυξης, φλοιός

— σπόροι

— άλλα φυτά ή φυτικά προϊόντα που δεν αναφέρονται αλλού στον παρόντα πίνακα

Ποσότητα

L 355/59

Τέλος

Ανά αποστολή
— µέχρι 5 000 µονάδες

17,5

— για κάθε 100 επιπλέον µονάδες

0,18

— ανώτατη τιµή

140

Ανά αποστολή
— µέχρι 20 000 µονάδες

17,5

— για κάθε 1 000 επιπλέον µονάδες

0,14

— ανώτατη τιµή

140

Ανά αποστολή
— µέχρι 100 kg

17,5

— για κάθε 100 kg επιπλέον

1,75

— ανώτατη τιµή

140

Ανά αποστολή
— µέχρι 1 000 µονάδες

17,5

— για κάθε 100 kg επιπλέον

1,75

— ανώτατη τιµή

140

Ανά αποστολή
— µέχρι 100 kg

17,5

— για κάθε 10 kg επιπλέον

1,75

— ανώτατη τιµή

140

Ανά αποστολή
— µέχρι 25 000 kg επιπλέον

17,5

— για κάθε 1 000 kg επιπλέον

0,7

Ανά παρτίδα
— µέχρι 25 000 kg

52,5

— για κάθε 25 000 kg επιπλέον

52,5

Ανά αποστολή
— µέχρι 100 m3

17,5

— για κάθε επιπλέον m3

0,175

Ανά αποστολή
— µέχρι 25 000 kg

17,5

— για κάθε 1 000 kg επιπλέον

0,7

— ανώτατη τιµή

140

Ανά αποστολή
— µέχρι 25 000 kg

17,5

— για κάθε 1 000 kg επιπλέον

0,7

— ανώτατη τιµή

700

Ανά αποστολή

17,5
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Όταν µια αποστολή δεν αποτελείται αποκλειστικά από προϊόντα υπαγόµενα στην περιγραφή της σχετικής
περίπτωσης, τα µέρη της αποστολής που αποτελούνται από προϊόντα που υπάγονται στην περιγραφή της
σχετικής περίπτωσης (παρτίδα ή παρτίδες), εξετάζονται ως χωριστή αποστολή.»
20. Σε οποιαδήποτε διάταξη, εκτός από αυτές που τροποποιούνται στα σηµεία 1 έως 18, οι εκφράσεις «σύµφωνα
µε τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 17» ή «σύµφωνα µε τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 18»,
αντικαθίστανται από την έκφραση «σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2».
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, τις αναγκαίες διατάξεις για να
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
την αναφορά αυτήν κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής αποφασίζεται από τα
κράτη µέλη.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες
θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 28 Νοεµβρίου 2002.

Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
M. FISCHER BOEL

