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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 154/97 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 1997, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 619/71 περί καθορισμού των γενικών
κανόνων χορηγήσεως της ενισχύσεως για τον λίνο και την κάνναβι
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Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 155/97 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1997, για τον
καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών
κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης

3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 156/97 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1997, για τροπο
ποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέρ
γαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 157/97 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1997, για καθο
ρισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την 24η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1464/96

7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 158/97 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 1997, για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2482/95 για ορισμένα μεταβατικά μέτρα
για την Αυστρία στον τομέα των αλκοολούχων ποτών

8

Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 159/97 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1997, για καθο
ρισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

9

Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 160/97 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1997, για καθο
ρισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου

11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 161 /97 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με
τον καθορισμό των μέγιστων επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον
πέμπτο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που
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προκηρύχθηκε με τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 2081 /96

13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 162/97 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1997, για τροπο
ποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών
ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης

15

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που
έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο .

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 163/97 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1997, για την

τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού

17

Οδηγία 96/92/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
20
ηλεκτρικής ενέργειας
Οδηγία 97/3/EK του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 1997, για την τροποποίηση
της οδηγίας 77/93/EOK για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη
μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της
εξάπλωσής τους στην Κοινότητα
30

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή
97/85/EK:

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 1997, που αναγνωρίζει ότι η
παραγωγή οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές στην Ισπανία,
είναι λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών των οίνων, κατά πολύ μικρότερη

από τη ζήτηση (')

35

97 /86/EK:

Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με την ειδική οικονο
μική συνδρομή της Κοινότητας για την επίβλεψη της εξάλειψης του αφθώδους
πυρετού στην Ελλάδα
37
97/87/EK:

Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 1997, όσον αφορά μία ειδική κοινο
τική χρηματοδοτική συνδρομή σχετικά με τη διάγνωση και τα μέτρα διαχείρισης
που αποσκοπούν στην εξάλειψη της νόσου του αφθώδους πυρετού στην Ελλάδα
39
97/88/EK:

Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 1997, περί εκδόσεως πιστοποιητικών
εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας,
Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας
43
97/89/EK:

Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 1997, με την οποία ορισμένα κράτη
μέλη εξουσιοδοτούνται να προβλέπουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της
οδηγίας 77/93/EOK του Συμβουλίου όσον αφορά τα γεώμηλα προς σπορά
καταγωγής Καναδά

45

97/90/EK:

Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 1997, για παράταση της χρονικής

περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2α της οδηγίας 66/4Ô3/EOK
σχετικά με την εμπορία των γεωμήλων προς σπορά

49

Διορθωτικά

* Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1294/96 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 1996, για τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου όσον αφορά τις
δηλώσεις εσοδείας, παραγωγής και αποθεμάτων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (ΕΕ αριθ.
L 166 της 5. 7. 1996)
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C ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 154/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιανουαρίου 1997

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 619/71 περί καθορισμού των γενικών
κανόνων χορηγήσεως της ενισχύσεως για τον λίνο και την κάνναβι
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 του Συμβουλίου, της
29ης Ιουνίου 1970, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του λίνου και της καννάβεως ('X και ιδίως το άρθρο 4
παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας:
ότι το άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 619/71 (2) προβλέπει ότι τα τρία τέταρτα
της ενίσχυσης για το λίνο χορηγούνται σε κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει με τον παραγωγό,
πριν μια ημερομηνία η οποία μένει να καθοριστεί, σύμβαση
με την οποία o λίνος σε άχυρο περιέχεται στην ιδιοκτησία
του· ότι φαίνεται σκόπιμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί
ότι o λίνος πράγματι μεταποιείται, να εξαρτηθεί η πληρωμή
της ενίσχυσης στον πρώτο μεταποιητή από το γεγονός ότι o
τελευταίος αυτός θα αναλάβει ρητά την υποχρέωση μετα
ποίησης καθώς και τη σχετική έγκριση·
ότι στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω
κανονισμού προβλέπεται ότι οι παραγωγοί δύνανται, υπό
ορισμένους όρους, να τύχουν ολοκλήρωσης της ενίσχυσης·
ότι είναι σκόπιμο να θεσπιστεί και στις περιπτώσεις αυτές η
υποχρέωση μεταποίησης και ένα σύστημα έγκρισης των
πρώτων μεταποιητών

ότι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού
έλεγχοι οφείλουν επίσης να αναφέρονται στην τήρηση της
υποχρέωσης μεταποίησης και των όρων έγκρισης· ότι η
αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών δύναται να αυξη
θεί χρησιμοποιώντας ορισμένα στοιχεία του ολοκληρωμέ
νου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και ότι, συνεπώς,
θα πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα αυτή·
ότι στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού προβλέπεται ότι
το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται συναρτήσει της επιφα
C ) ΕΕ αριθ. L 146 της 4. 7. 1970, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (ΕΕ αριθ. L
349 της 31 . 12. 1994, σ. 105 ).
(2) ΕΕ αριθ. L 72 της 26. 3 . 1971 , σ. 2· κανονισμός όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1989/93 ( ΕΕ αριθ. L
182 της 24. 7 . 1993, σ. 6).

νείας η οποία εχει σπαρεί και στην οποία έχει πραγματοποι
ηθεί η συγκομιδή· ότι, προκειμένου να αποφευχθούν κατα
χρήσεις, διευκρινιστέον ότι θα πρέπει να έχουν πραγματο
ποιηθεί στην εν λόγω επιφάνεια οι συνήθεις καλλιεργητικές
εργασίες και ότι θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η δυνα
τότητα καθορισμού των αντίστοιχων κριτηρίων·
ότι η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον

παρόντα κανονισμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες· ότι ενδέχεται, ως εκ τούτου,
να αποδειχθεί αναγκαία η λήψη μέτρων προκειμένου να
διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο καθεστώς,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 619/71 τροποποιείται ως εξής:
1 . Το άρθρο 3 παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:

«2. Για τον λίνο o οποίος προορίζεται κατ' αρχήν για
την παραγωγή ινών, χορηγείται ένα τέταρτο της ενίσχυ
σης στον παραγωγό και τρία τέταρτα στον πρώτο εγκε
κριμένο μεταποιητή από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του, o οποίος
έχει συνάψει με τον παραγωγό, πριν μια ημερομηνία η
οποία μένει να καθοριστεί, σύμβαση, σύμφωνα με την
οποία o λίνος σε άχυρο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του
και o οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον μετα
ποιήσει.

Ωστόσο, το σύνολο της ενίσχυσης χορηγείται στον παρα
γωγό εφόσον:
α) o παραγωγός, σύμφωνα με το άρθρο 3α στοιχείο α),
αναλαμβάνει να μεταποιήσει τον λίνο σε άχυρο και
του έχει δοθεί έγκριση για τον σκοπό αυτό από την
αρμόδια αρχή, ή
β) o παραγωγός, σύμφωνα με το άρθρο 3α στοιχείο α),
αναλαμβάνει να δώσει τον λίνο προς μεταποίηση σε
άχυρο για λογαριασμό του, σε έναν πρώτο εγκεκρι
μένο μεταποιητή, ή
γ) o παραγωγός, σύμφωνα με το άρθρο 3α στοιχείο β),
αναλαμβάνει να μεταποιήσει τον λίνο σε άχυρο και
του έχει δοθεί έγκριση για τον σκοπό αυτό από την
αρμόδια αρχή, ή
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δ) o παραγωγός, σύμφωνα με το άρθρο 3α στοιχείο β),
αναλαμβάνει να δώσει τον λίνο προς μεταποίηση για
άχυρο για λογαριασμό του, σε έναν πρώτο εγκεκρι
μένο μεταποιητή.»

2. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«2. Για τους σκοπούς του ελέγχου, τα κράτη μέλη
εισάγουν καθεστώς δήλωσης των επιφανειών σποράς και
συγκομιδής καθώς και ένα σύστημα έγκρισης των
πρώτων μεταποιητών και, ενδεχομένως, των παραγωγών
οι οποίοι πραγματοποιούν την μεταποίηση.»
3. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΑρSρο 5

1 . Τα κράτη μέλη ελέγχουν δειγματοληπτικώς και
επιτοπίως το ακριβές των δηλουμένων επιφανειών
σποράς και συγκομιδής και των αιτήσεων ενίσχυσης που
υποβάλλουν οι παραγωγοί, καθώς και της εκτέλεσης των
συμβάσεων και της τήρησης της υποχρέωσης μεταποίη
σης και των όρων έγκρισης.
2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής οι σχετικές με τα μέτρα
ελέγχου αποφασίζονται με τη διαδικασία που προβλέπε
ται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70.
Τα μέτρα αυτά δύνανται να προβλέψουν τη χρησιμοποί
ηση ορισμένων στοιχείων τα οποία προβλέπονται από το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.»

4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

30. 1 . 97

H Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1308/70, να καθορίσει κριτήρια συνήθων καλλιεργητικών
εργασιών καθορίζοντας, κυρίως, μια ελάχιστη απόδοση.»
5. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 6α

Στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί αναγκαία η
λήψη μεταβατικών μέτρων για τη διευκόλυνση των
προσαρμογών του καθεστώτος που προβλέπονται από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 154/97 (*), αρχής γενομένης
από την περίοδο εμπορίας 1997/98, τα μέτρα αυτά
αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ
πεται στο άρθρο 12 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1308/70. Εφαρμόζονται, το αργότερο, έως το τέλος της
περιόδου εμπορίας 1997/98.
(*) ΕΕ αριθ. L 27 της 30. 1 . 1997, σ. 1 .»

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

«ΑρSρο 6

H πληρωτέα ενίσχυση υπολογίζεται αναλόγως της επιφα
νείας σποράς και συγκομιδής στην οποία έχουν πραγμα
τοποιηθεί οι συνήθεις καλλιεργητικές εργασίες.

Εφαρμόζεται από την περίοδο εμπορίας 1997/98 . Ωστόσο,
το άρθρο 1 σημείο 5 εφαρμόζεται από την ημερομηνία
θέσεως σε ισχύ του κανονισμού.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του Kat ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 1997.
Γ\α το Συμβούλιο
Ο Προεδρος
J. VAN ΑΑRΤSΕΝ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 155/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιανουαρίου 1997

για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών
κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

λακτικά ήθη ή όταν η τιμή που αναφέρεται στην προσφορά
δεν αφορά παρά μόνο μία μικρή και μη αντιπροσωπευτική

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ποσότητα της αγοράς· ότι, επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν
οι τιμές προσφοράς που μπορούν να θεωρηθούν μη αντιπρο
σωπευτικές της πραγματικής τάσης της αγοράς·

τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
30ής Ιουνίου 1981 , για
της ζάχαρης ('), όπως
κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

ότι, για να ληφθούν συγκρίσιμα στοιχεία με τη μελάσσα
του ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιμές, ανάλογα με την ποιό
τητα της προσφερόμενης μελάσσας, να αυξάνονται ή να
μειώνονται σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της εφαρμο

αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου, της
κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα
τροποποιήθηκε τελευταία από τον
1 599/96 (2),

τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης
Ιουνίου 1995, για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής
για την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης και
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3),
και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παρά
γραφος 1 ,

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιμή
cif κατά την εισαγωγή μελάσσας, αποκαλούμενη στο εξής
«αντιπροσωπευτική τιμή», καθορίζεται σύμφωνα με τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (4)· ότι η τιμή
αυτή εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που
ορίζεται στο άρθρο 1 του προαναφερόμενου κανονισμού·
ότι η αντιπροσωπευτική τιμή της μελάσσας υπολογίζεται
για ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, o οποίος
είναι το Άμστερνταμ· ότι η τιμή αυτή πρέπει να υπολογίζε
ται με βάση τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη
διεθνή αγορά, οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιμών
αυτής της αγοράς προσαρμοζόμενων σε συνάρτηση με τις
ενδεχόμενες διαφορές ποιότητας σε σχέση με τον ποιοτικό
τύπο· ότι o ποιοτικός τύπος της μελάσσας καθορίζεται από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68

ότι, για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων
αγοράς στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές που έγιναν
στη διεθνή αγορά, οι τιμές που διαπιστώθηκαν σε σημαντι
κές αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που
συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοι
χεία τα οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε μέσω των
κρατών μελών είτε με τα δικά της μέσα- ότι, για τη διαπί
στωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68, μπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα μέσο
όρο πολλών τιμών, με την προϋπόθεση ότι αυτός o μέσος
όρος μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγματι
κής τάσης της αγοράς·
ότι δεν λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εμπό
ρευμα δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύμφωνο με τα συναλ
(') ΕΕ
(2) ΕΕ
P) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
206
141
145

της
της
της
της

1 . 7 . 1981 , σ. 4.
16. 8 . 1996, σ. 43 .
24. 6. 1995 , σ. 12 .
27 . 6. 1968, σ. 12 .

γής του άρθρου 6 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 785 /68

ότι μία αντιπροσωπευτική τιμή μπορεί να διατηρηθεί κατ'

εξαίρεσην αμετάβλητη κατά τη διάρκεια μιας περιορισμένης
περιόδου, εφόσον η τιμή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούμενο καθορισμό της αντιπροσωπευτικής
τιμής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιμες τιμές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότομες και σημαντικές
μεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιμής·
ότι, εφόσον υπάρχει μία διαφορά μεταξύ της τιμής ενεργο
ποίησης για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής
τιμής, πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασμοί κατά την
εισαγωγή με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του
κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1422/95· ότι, σε περίπτωση
αναστολής των δασμών κατά την εισαγωγή, σε εφαρμογή
του άρθρου 5 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1422/95 , πρέπει
να καθορισθούν ιδιαίτερα ποσά γι' αυτούς τους δασμούς·
ότι η εφαρμογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον
καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθε
των δασμών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο /

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που
εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΚ)
αριθ. 1422/95 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου
1997 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού γιο τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών που
εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης

Κωδικός ΣΟ

Ποσό του δασμού που πρέπει να
εφαρμόζεται λόγω της εισαγωγής
Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής
σε περίπτωση αναστολής, η
Ποσό του πρόσθετου δασμού σε
οποία προβλέπεται στο άρθρο 5
σε Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα
Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού
του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ. 1422/95
καθαρού βάρους του εν λόγω
βάρους του εν λόγω προϊόντος
σε Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα
προϊόντος
καθαρού βάρους του εν λόγω
προϊόντος (2)

1703 10 00 (')

7,83

1703 90 00 (')

12,08

—

—

0,38
0,00

C ) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 785 /68, οπως τροποποιήθηκε.
(:) Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1422/95 , αντικαθιστά το δασμό του κοινού τελωνειακού
δασμολογίου που αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 156/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιανουαρίου 1997
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

επιστροφών κατα την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήμερα,
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1981 , περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1599/96 (2), και ιδίως το άρθρο 19
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας:

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 104/97 της Επιτρο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο /

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και
όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 και καθορίζονται στο παράρτημα του κανονι
σμού ( ΕΚ) αριθ. 104/97 είναι τροποποιημένες σύμφωνα με
τα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

πής (3)·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 104/97 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1997 .
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 177 της 1 . 7 . 1981 , σ . 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 206 της 16. 8. 1996, σ. 43 .
(') ΕΕ αριθ. L 20 της 23 . 1 . 1997, σ. 3 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 1997, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή
— Ecu/ 1 00 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11
11
11
12
12
12

90
90
90
90
90
90

9100
9910
9950
9100
9910
9950

39,82
37,69
39,82
37,69

(')
(')
( 2)
(')
(')
(2)

— Ecu/ 1 % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 91 00 9000

0,4329
— Ecu/ 1 00 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

43,29
42,42
42,42

— Ecu/ 1 % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 99 90 9100

0,4329

C ) Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η
απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 %, το ποσό της
εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17α
παράγραφος 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αρι8. 1 785 /8 1 .
(2) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της
Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985 , σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3251 /85 ( ΕΕ αρι9. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).
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Αριθ. L 27/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 157/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 1997

για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την 24η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1464/96
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι

Έχοντας υπόψη:

σθούν για την 24η τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1981 , περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1599/96 (2), και ιδίως το άρθρο 17
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β),

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας:

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1464/96 της
Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 1996, περί διαρκούς δημοπρα
σίας για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), την εξαγωγή της
ζάχαρης αυτής·
ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1464/96, καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για
την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη,
ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά·

Άρθρο 1

Για την 24η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, που
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ.
1464/96, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή καθορίζεται σε 45,422 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7 . 1981 , σ. 4.
(2) EE αριθ. L 206 της 16. 8 . 1996, σ. 43 .
(3) ΕΕ αριθ. L 187 της 26. 7 . 1996, σ. 42.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 158/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 1997

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2482/95 για ορισμένα μεταβατικά μέτρα για την
Αυστρία στον τομέα των αλκοολούχων ποτών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής εφαρμογής των

Έχοντας υπόψη:

αλκοολούχων ποτών,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και
της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 149 παράγραφος 1 ,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της
29ης Μαΐου 1989, περί καθορισμού των γενικών κανόνων

σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την περιγραφή
των αλκοολούχων ποτών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας
και της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 14,
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2482/95 της Επιτροπής (2) έχει
επιτρέψει στην Αυστρία να παράγει και να διαθέτει στο
εμπόριο, για μεταβατική περίοδο ενός επιπλέον έτους,
ορισμένα αποστάγματα φρούτων που προέρχονται από
ορισμένους καρπούς με ανώτατη περιεκτικότητα σε μεθυ
λική αλκοόλη 1 500 γραμμαρίων ανά εκατόλιτρο καθαρής
αλκοόλης· ότι η εν λόγω παράταση των μεταβατικών
μέτρων είχε προβλεφθεί αναμένοντας ενδελεχή αξιολόγηση
των δυνατοτήτων μειώσεως της περιεκτικότητός του σε
μεθανόλη ώστε να είναι δυνατόν να καθοριστούν τα
οριστικά επίπεδα για τα εν λόγω προϊόντα- ότι, από τα
πρώτα αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα μιας τέτοιας
αξιολόγησης, δεν είναι δυνατόν ακόμη να αποφανθούμε για
τα οριστικά επίπεδα της ανώτατης περιεκτικότητας σε μεθα
νόλη για τα προϊόντα αυτά· ότι πρέπει, συνεπώς, να παρατα
θούν, για δεύτερη φορά, για ένα μόνο έτος τα υπάρχοντα
μεταβατικά μέτρα για τα εν λόγω προϊόντα ώστε να είναι
δυνατόν να διαθέτουμε ακριβέστερα αποτελέσματα αξιολό
γησης·

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2482/95 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο:
« Άρθρο 1

Τα μεταβατικά μέτρα που προβλέπονται στο παράρτημα
XV τίτλος VII σημείο B. IV πρώτη περίπτωση της πράξης
προσχώρησης παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου
1997, όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στο
εμπόριο των αποσταγμένων φρούτων που παράγονται
στην Αυστρία και τα οποία ανταποκρίνονται στις διατά
ξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1576/89 εφόσον προέρχονται από τα ακόλουθα
φρούτα:

— κόκκινα και μαύρα φραγκοστάφυλα (Ribes species),
— σμέουρα (Rubus idaeus L.),
— μούρα (Rubus fruticosus L.),

— Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
— Holunder (Sambucus nigra).
Τα προϊοντα που κατέχονται ακόμη στο στάδιο της
πώλησης στον τελικό καταναλωτή κατ' αυτή την τελευ
ταία ημερομηνία, μπορούν να διατεθούν μέχρις εξαντλή
σεως των αποθεμάτων.»
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1997.
Γta την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 160 της 12. 6. 1989, σ. 1 .
(2) EE αριθ. L 256 της 26. 10. 1995, σ. 12 .
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Αριθ. L 27/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 159/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιανουαρίου 1997

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ)
αριθ. 2375/96 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου, της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3,

τιμών κατα την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα
και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του·

ότι, σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ'
αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν,
όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορί
ζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται
στο παράρτημα.

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια
για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1997.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

337 της 24. 12 . 1994, σ. 66.
325 της 14. 12. 1996, σ. 5 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995 , σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 1997, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών
κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (')

0702 00 15

204
212

624
999

0707 00 10

052
053
068
999

0709 10 10

220
999

0709 90 71

052

204
628
999

0805 10 01 , 0805 10 05 , 0805 10 09

052
204
212

44,1
114,1
181,8
113,3
114,3
186,8
81,2
127,4
150,7
150,7
130,8
118,8
130,2
126,6
37,6
42,1
45,6

999

32,8
26,4
58,1
53,1
42,2
69,5
69,5

052

49,8

204

65,1

400

95,8
117,0
78,2
45,2
75,2
74,2
64,8
80,7
73,2

220
448
600

624
999

805 20 1 1

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

204

0805 20 13, 0805 20 15 , 0805 20 17,
0805 20 19

464

624
662
999

0805 30 20

052
528
600
999

0808 10 51 , 0808 10 53 , 0808 10 59

060

68,1
52,9

064

40,6

068

36,2
85,3
90,5
47,8
104,6
65,8
127,4
51,7
105,3
79,1
73,6
87,4

052

400
404

720

728
999

0808 20 31

052
064
400

512
624

999

C ) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 68/96 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 14 της 19. 1 .
1996, σ. 6). O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».

ΓΕ Γ

30. 1 . 97

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 27/ 1 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 160/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 1997

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

αφορά το ποσό της επιστροφής και μπορεί να περιοριστεί
σε ορισμένες χώρες προορισμού, ορισμένες ποσότητες, ποιό

Έχοντας υπόψη :

τητες και παρουσιάσεις·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού αριθ. 136/66/EOK, όταν η κατάσταση της
διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών

τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966, περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1581 /96 (2),
και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

ότι, κατά το άρθρο 3 του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK,
όταν η τιμή εντός της Κοινότητας είναι υψηλότερη των
διεθνών τιμών, η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών δύναται
να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου προς τις τρίτες χώρες·

ότι οι τρόποι σχετικά με τον καθορισμό και τη χορήγηση
της επιστροφής κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου θεσπί
σθηκαν από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της
Επιτροπής (·'), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2962/77 (4)·
ότι, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού
αριθ. 136/66/EOK, η επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια για
όλη την Κοινότητα·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού
αριθ. 136/66/EOK, η επιστροφή για το ελαιόλαδο πρέπει να
καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις
προοπτικές εξελίξεως στην αγορά της Κοινότητας, τις τιμές
του ελαιόλαδου και τις διαθεσιμότητες, καθώς και τις τιμές
του ελαιόλαδου στη διεθνή αγορά· ότι, ωστόσο, στην περί
πτωση κατά την οποία η κατάσταση στη διεθνή αγορά δεν
επιτρέπει να καθοριστούν οι ευνοϊκότερες τιμές του ελαιό
λαδου, μπορεί να ληφθεί υπόψη η τιμή των κυριότερων
ανταγωνιστικών φυτικών ελαίων στην αγορά αυτή, και η
διαφορά που διαπιστώνεται στις τιμές κατά τη διάρκεια
μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου μεταξύ της τιμής αυτής
και εκείνης του ελαιόλαδου· ότι το ποσό της επιστροφής δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά που υπάρχει
μεταξύ της τιμής του ελαιόλαδου στην Κοινότητα και εκεί
νης στη διεθνή αγορά, προσαρμοσμένης, κατά περίπτωση,
για να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες εξαγωγής των προϊόντων
στην τελευταία αγορά·

το καθιστούν απαραίτητο, οι επιστροφές για το ελαιόλαδο
καθορίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τον
προορισμό·

ότι οι επιστροφές καθορίζονται τουλάχιστον μία φορά το
μήνα· ότι, σε περίπτωση ανάγκης, τροποποιούνται ενδια
μέσως·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα του ελαιόλαδου, και

ιδίως στην τιμή του προϊόντος αυτού στην Κοινότητα και
στην αγορά τρίτων χωρών, οδηγεί στον καθορισμό της
επιστροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 150/95 (6), χρησιμοποιούνται για να
μετατραπεί το ποσό που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων
χωρών και αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των
γεωργικών ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών·
ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετα
τροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1482/96 (8)·
ότι η επιτροπή διαχείρισης λιπαρών ουσιών δεν διατύπωσε

γνώμη στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονι
σμού αριθ. 136/66/EOK καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του
κανονισμού αριθ. 136/66/EOK, μπορεί να αποφασισθεί να
καθορισθεί η επιστροφή με διαγωνισμό· ότι o διαγωνισμός

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου

(')
(2)
(3 )
(4)

(5)
(6 )
C)
(*)

EE
EE
ΕΕ
EE

αριά.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66 .
L 206 της 16. 8 . 1996, σ. 11 .
L 78 της 31 . 3 . 1972, σ. 1 .
L 348 της 30. 12 . 1977, σ. 53 .

1997 .

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

387 της 31 . 12 . 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995 , σ. 1 .
108 της 1 . 5 . 1993, σ. 106.
188 της 27 . 7 . 1996, σ. 22 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1997.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 1997, για καθορισμό των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ελαιόλαδου
(Ecu/100 kg)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό επιστροφής (')

1509 10 90 9100

27,50

1509 10 90 9900

0,00

1509 90 00 9100

31,00

1509 90 009900

0,00

151000 909100

2,00

1510 00 90 9900

0,00

C ) Για τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 34 του τροποποιημένου κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της
Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 351 της 14. 12. 1987, σ. 1 ), καθώς και για τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

NB: Οι κωδικοί των προϊοντων, συμπεριλαμβανόμενων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον
τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής.

30. 1 . 97

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 161 /97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιανουαρίου 1997
σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον
πέμπτο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081 /96
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη:

ότι η εφαρμογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν οδηγεί
στον καθορισμό των μεγίστων ορίων των επιστροφών κατά
την εξαγωγή στα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1581 /96 (2), και ιδίως το
άρθρο 3,

ότι η επιτροπή διαχείρισης λιπαρών ουσιών δεν διατύπωσε
γνώμη στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας:

ότι, με τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 2081 /96 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε διαρκής διαγωνισμός για τον καθορισμό των
επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ( ΕΚ)
αριθ. 2081 /96 και λαμβανομένης ιδίως υπόψη της κατάστα
σης καθώς και της προβλεπόμενης εξέλιξης της αγοράς ελαι
όλαδου στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά και με βάση
τις προσφορές που έχουν παραληφθεί, καθορίζονται τα
μέγιστα ποσά των επιστροφών κατά την εξαγωγή· ότι o
διαγωνισμός κατακυρώνεται στους συμμετέχοντες των
οποίων η προσφορά ανέρχεται στο επίπεδο του μεγίστου
ορίου της επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κατώτερο
επίπεδο·

Αρθρο 1

Τα μέγιστα όρια των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου για τον πέμπτο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα
πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 2081 /96 καθορίζονται στο
παράρτημα με βάση τις υποβληθείσες προσφορές για τις 23
Ιανουαρίου 1997.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025 /66 .
(2) EE αριθ. L 206 της 16. 8 . 1996, σ. 11 .
(3) ΕΕ αριθ. L 279 της 31 . 10. 1996, σ. 17 .

Αριθ. L 27/ 14
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων
επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον πέμπτο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του
διαρκούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081 /96
(σε Ecu/7 00 kg)
Κωδικός προϊόντων

Ποσό επιστροφών

1509 10 90 9100

29,50

1509 10 90 9900
1509 90 00 9100
1509 90 00 9900
1510 00 90 9100
1510 00 90 9900

—

32,90
—

2,50
-

ΝΒ: Οι
κωδικοί
των
προϊόντων,
συμπεριλαμβανόμενων
των
υποσημειώσεων, καθορίζονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ . 3846/ 87
της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 162/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 1997

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών
ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1981 , περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 599/96 (2),

Επιτροπής ( 5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό ( ΕΚ) αριθ. 2439/96 (6)·

ότι, από την εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών
καθορισμού που υπενθυμίζονται στον κανονισμό ( ΕΚ)
αριθ. 1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να
τροποποιηθούν τα ισχύοντα ποσά σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού,

τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης
Ιουνίου 1995, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμο
γής για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
άλλων από τις μελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 127/96 (4), και ιδίως το
άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 3
παράγραφος 1 ,

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορί
ζονται όπως αναγράφεται στο παράρτημα.

Εκτιμώντας:

ότι οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγω
γικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην
ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια έχουν καθορι
σθεί από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1195/96 της

Άρθρο 1

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2 )
(J)
(4)

EE
EE
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
206
141
150

της
της
της
της

1 . 7 . 1981 , σ. 4.
16. 8 . 1996, σ. 43 .
24. 6. 1995, σ. 16.
25 . 6. 1996, σ. 12 .

(5 ) ΕΕ αριθ. L 161 της 29. 6. 1996, σ. 3 .
(6 ) ΕΕ αριθ. L 331 της 20. 12 . 1996, σ. 43 .
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στον κανονισμό της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 1997, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και
πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και
των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε Ecu)

Κωδικός ΣΟ

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')

1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (:)
1701 99 10 ( 2 )
1701 99 90 ( 2 )
1702 90 99 (')

Αντιπροσωπευτική τιμή
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

21,45

5,58

21,45
21,45

10,93

21,45
25,66

10,41
12,44

25,66

7,88

25,66
0,26

7,88
0,39

5,39

C ) Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου ( ΕΕ αριθ. L 89 της 10. 4. 1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2 ) Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του
Συμβουλίου ( ΕΕ αριθ. L 94 της 21 . 4. 1972, σ. 1 ).
(■') Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 163/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιανουαρίου 1997

για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της
22ας Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς

περιόδου εφαρμογής του, o μέσος όρος των υπολογιζομένων
δασμών κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 10 Ecu ανά
τόνο του καθορισμένου δασμού, επέρχεται αντίστοιχη
προσαρμογή· ότι υπήρξε η εν λόγω απόκλιση - ότι πρέπει,
συνεπώς, να προσαρμοστούν οι δασμοί κατά την εισαγωγή
που καθορίστηκαν στον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 106/97,

ορύζης ('),

τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουλίου 1996, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού
( ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τους

δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού (2),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2131 /96 (3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 106/97
αντικαθίστανται από τα παραρτήματα I και II του παρόντος
κανονισμού.

ότι οι δασμοί κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού
έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 106/97 της

Άρθρο 2

Επιτροπής (4)·

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1503/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 1997.
Γta την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

329 της 30. 12. 1995, σ. 18.
189 της 30. 7 . 1996, σ. 71 .
285 της 7. 11 . 1996, σ. 6.
20 της 23 . 1 . 1997, σ. 6.
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του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 1997, για τροποποίηση των εισαγωγικών δασμών που
εφαρμόζονται στο ρύζι και στα θραύσματα ρυζιού
(σε Ecu/τόνο)

Εισαγωγικός δασμός ( 5)
Κωδικός ΣΟ

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96

1006 10 98
1006 20 U

1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17

1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23

1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46

1006 30 48
1006 30 61

1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67

1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

Τρίτες χώρες
( εκτός ΑΚΕ και
Μπαγκλαντές) C) ( 7)

C)
C)
C)
( 7)
( 7)
(7)
(7)
C)
344,33
344,33
344,33
278,95
344,33
344,33
344,33
278,95
(7)
( 7)
(7)
(7)
(7)
C)
f)
C)
(7)
( 7)
(7)
C)
C)
(7)
(7)
(7)
(7)

ΑΚΕ

Μπαγκλαντές

Ρύζι Basmati
Ινδίας

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

και Πακιστάν (6)

140,81

140,81
140,81
140,81
140,81
140,81
140,81
140,81
167,83
167,83

I
I
I
I

167,83
135,14
167,83
167,83
167,83

28,95

28,95

135,14
271,09
271,09
271,09

271,09
271,09
271,09

271,09
271,09
271,09
271,09
271,09
271,09
271,09
271,09
271,09
271,09
84,38

I

C ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου ( ΕΕ αριθ. L 84 της
30. 3 . 1990, σ. 85), όπως τροποποιήθηκε.
( : ) Σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισαγωγικοί δασμοί δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών
της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τα οποία εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion.
(3 ) O εισαγωγικός δασμός ρυζιού στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion καθορίζεται στο άρθρο 1 1 παράγραφος 3 του κανονισμού
( ΕΚ ) αριθ. 3072/95 .
C) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσμάτων ρυζιού ( κωδικός ΣΟ 1006 40 00), καταγωγής Μπαγκλαντές, o εισαγωγικός
δασμός εφαρμόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ. 3491 /90 του Συμβουλίου
( ΕΕ αριθ. L 337 της 4. 12. 1990, σ. 1 ) και ( ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 88 της 9. 4. 1991 , σ. 7 ), όπως
τροποποιήθηκε.
(5) H εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασμού σύμφωνα με το
άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/CEE του Συμβουλίου ( ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε.
(δ) Για το αποφλοιωμένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας και Πακιστάν, μείωση 250 Ecu/τόνο [άρθρο 4α του κανονισμού
( ΕΚ) αριθ. 1503/96, όπως τροποποιήθηκε],
(7) Δασμός που καθορίζεται στο κοινό δασμολόγιο.

30. 1 . 97

ΓEL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 27/ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ //

Υπολογισμός των εισαγωγικών δασμών στον τομέα του ρυζιού

Τύπος
Paddy

1 . Εισαγωγικός δασμός ( Ecu/τόνο)

Τύπος Japónica

Τύπος Indica

Θραύσματα
Αποφλοιωμένο

Λευκασμένο

Αποφλοιωμένο

Λευκασμένο

278,95

572,00

344,33

572,00

416,19

408,04

380,00

430,00

—

—

—

350,00

400,00

—

—

—

30,00

30,00

Opérateurs

Opérateurs

C)

C)

2. Στοιχεία υπολογισμού:

α) Τιμή cif Arag (δολάρια

—

—

H Π Α/τόνο)

6 ) Τιμή fob Arag (δολάρια

—

H ΠΑ/τόνο)

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (δολάρια

—

H Π Α/τόνο)

δ) Πηγή
C ) Δασμός που καθορίζεται στο κοινό θασμολόγιο.

—

USDΑ

USDΑ

—
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ΟΔΗΓΙΑ 96/92/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 1996

σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2, το άρθρο 66 και το
άρθρο 100 A,

την πρόταση της Επιτροπής ('),

(7) ότι η οδηγία 90/547/EOK του Συμβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1990, για τη διαμετακόμιση ηλεκτρικής
ενέργειας μέσω των μεγάλων δικτύων (4) και η οδηγία
90/377/EOK του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1990,
σχετικά με μια κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια
των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για το
τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (5), αποτέλεσαν μια
πρώτη φάση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της
συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

( 1 ) ότι ενδείκνυται να εγκριθούν μέτρα για την εξασφά
λιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·
ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς
εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των
προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων
(2) ότι η ολοκλήρωση μιας ανταγωνιστικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας είναι σημαντικό βήμα προς την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

(8) ότι η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας απαιτεί τώρα τη λήψη περαιτέρω μέτρων
(9) ότι, στην εσωτερική αγορά, οι επιχειρήσεις του τομέα
ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να μπορούν να δρουν, με
την επιφύλαξη της τήρησης των υποχρεώσεων παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με προοπτική την επίτευξη
μιας ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·
( 10) ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν σήμερα διαφορετικά
συστήματα ρύθμισης του τομέα της ηλεκτρικής ενέρ
γειας, ως συνέπεια των διαρθρωτικών διαφορών στα
κράτη μέλη·

(3) ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει
να επηρεάσουν την πλήρη εφαρμογή της συνθήκης, και
ιδίως τις διατάξεις της σχετικά με την εσωτερική
αγορά και τον ανταγωνισμό·

( 11 ) ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότηταςς,
πρέπει να θεσπιστεί πλαίσιο γενικών αρχών σε κοινο
τικό επίπεδο, αλλά ότι o καθορισμός των συγκεκριμέ

(4) ότι η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα
της ηλεκτρικής ενέργειας αποδεικνύεται ιδιαίτερη
σημαντική για να καταστεί πιο αποδοτική ή παρα
γωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, με
παράλληλη ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού
και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονο
μίας και με σεβασμό της προστασίας του περιβάλ
λοντος·

κράτη μέλη, τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν το
καταλληλότερο για την ιδιαίτερη κατάστασή τους

(5) ότι η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να
δημιουργηθεί σταδιακά, προκειμένου η βιομηχανία να
είναι δυνατόν να προσαρμοστεί στο νέο της περι
βάλλον κατά τρόπο ευέλικτο και ορθολογικό και να
ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί τρόποι της οργάνωσης
των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας·

(6) ότι η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα
της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ευνοεί τη διασύν
δεση και τη διαλειτουργικότητα των δικτύων·
C ) ΕΕ αριθ. C 65 της 14. 3 . 1992, σ. 4 και ΕΕ αριθ. C 123 της 4. 5 .
1994, σ. 1 .

(2) ΕΕ αριθ. C 73 της 15 . 3 . 1993, σ. 31 .
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1993
( ΕΕ αριθ. C 329 της 16. 12 . 1993, σ. 150), κοινή θέση του Συμβου
λίου της 25ης Ιουλίου 1996 ( ΕΕ αριθ. C 315 της 24ης Οκτωβρίου
1996, σ. 18) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 1996 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου
1996 .

νων όρων εφαρμογής θα πρέπει να επαφίεται στα
καθεστώς·

( 12) ότι, ανεξάρτητα από τον επικρατούντα τρόπο οργάνω
σης της αγοράς, η πρόσβαση στο δίκτυο πρέπει να
είναι ανοικτή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και να
καταλήγει σε ισοδύναμα οικονομικά αποτελέσματα
στα κράτη μέλη και συνεπώς σε άμεσα συγκρίσιμο
επίπεδο ανοίγματος των αγορών και άμεσα συγκρί
σιμο βαθμό πρόσβασης στις αγορές ηλεκτρικής ενέρ
γειας·

( 13) ότι, για ορισμένα κράτη μέλη, η επιβολή υποχρεώσεων
παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας μπορεί να είναι
αναγκαία προκειμένου να εξασφαλίζονται η ασφάλεια
του εφοδιασμού, η προστασία των καταναλωτών και η
προστασία του περιβάλλοντος, που, κατά τη γνώμη
αυτών των κρατών μελών, δεν μπορεί να εγγυηθεί
αναγκαστικά από μόνος του o ελεύθερος ανταγωνι
σμός(4) ΕΕ αριθ. L 313 της 13 . 11 . 1990, σ. 30· οδηγία όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από την απόφαση 95/ 162/ EK της Επιτροπής ( ΕΕ
αριθ. L 107 της 12 . 5 . 1995, σ. 53 ).
(5) ΕΕ αριθ. L 185 της 17 . 7 . 1990, σ. 16· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 93/87/ EOK της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L
277 της 10. 11 . 1993, σ. 32).
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( 14) ότι o μακροπρόθεσμος προγραμματισμός μπορεί να
αποτελέσει ένα από τα μέσα για την εκπλήρωση των
εν λόγω υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας κοινής
ωφέλειας·

( 15) ότι η συνθήκη ορίζει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά
με του περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπο
ρευμάτων και του ανταγωνισμού·
( 16) ότι, ειδικότερα, το άρθρο 90 παράγραφος 1 της
συνθήκης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να τηρούν αυτούς
τους κανόνες ως προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις
επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγήσει ειδικά ή
αποτελεσματικά δικαιώματα·

( 17) ότι το άρθρο 90 παράγραφος 2 της συνθήκης ορίζει ότι
στους εν λόγω κανόνες υπόκεινται, υπό ορισμένες ειδι
κές προϋποθέσεις, και οι επιχειρήσεις οι επιφορτισμέ
νες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού
συμφέροντος·

( 18) ότι η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα επηρεάσει τις
δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών
( 19) ότι, επομένως, όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν υποχρε
ώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στις επιχει
ρήσεις του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να
τηρούν τους οικείους κανόνες της συνθήκης, όπως τους
ερμηνεύει το Δικαστήριο·
(20) ότι, κατά τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να ληφθεί πλήρως
υπόψη o στόχος της οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής, ιδίως σε τομείς όπως οι εθνικές ή ενδοκοινο
τικές υποδομές που εξυπηρετούν τη μεταφορά ηλεκτρι
κής ενέργειας·
(21 ) ότι η απόφαση αριθ. 1254/96/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου
1996, για τον καθορισμό συνόλου προσανατολισμών
σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της
ενέργειας (') έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ολοκληρω
μένων υποδομών μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας·
(22) ότι, συνεπώς, πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για

την παραγωγή, τη μεταφορά και τα δίκτυα διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας·
(23) ότι το άνοιγμα της αγοράς παραγωγής μπορεί να γίνει

με βάση δύο συστήματα, το σύστημα της διαδικασίας
χορήγησης αδείας και το σύστημα της διαδικασίας
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τα οποία πρέπει να
λειτουργούν με αντικειμενικά, διαφανή και αμερόλη
πτα κριτήρια·

(24) ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατά
σταση των αυτοπαραγωγών και των ανεξάρτητων
παραγωγών
(25) ότι κάθε δίκτυο μεταφοράς πρέπει να υπόκειται σε
κεντρικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμέ
(') ΕΕ αριά. L 161 της 29. 6. 1996, σ. 147 .
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νου να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η αξιοπιστία και
αποδοτικότητά του προς το συμφέρον των παραγωγών
και των πελατών τους· ότι, συνεπώς, θα πρέπει να
διορίζεται διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς, o
οποίος αναλαμβάνει την εκμετάλλευση, τη συντήρηση
και, εάν χρειάζεται, την ανάπτυξή του· ότι η δράση του
εν λόγω διαχειριστή πρέπει να είναι αντικειμενική,
διαφανής και αμερόληπτη·

(26) ότι οι τεχνικοί κανόνες για τη λειτουργία των δικτύων
μεταφοράς και των απευθείας γραμμών πρέπει να είναι
διαφανείς και να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα·

(27) ότι πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά και αμερόλη
πτα κριτήρια για την κατανομή του φορτίου μεταξύ
των σταθμών παραγωγής

(28) ότι, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, μπορεί
να δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·
(29) ότι, σε επίπεδο διανομής, μπορούν να χορηγούνται σε
πελάτες, που βρίσκονται σε συγκεκριμένη ζώνη, δικαι
ώματα εφοδιασμού και ότι πρέπει να διορίζεται διαχει
ριστής για την εκμετάλλευση, τη συντήρηση και, εάν
χρειάζεται, την ανάπτυξη κάθε δικτύου διανομής·

(30) ότι, για λόγους διαφάνειας και αμεροληψίας, η δραστη
ριότητα μεταφοράς των κάθετα ολοκληρωμένων
επιχειρήσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται ανεξάρ
τητα από τις άλλες δραστηριότητες·
(31 ) ότι ότι o μοναδικός αγοραστής πρέπει να ασκεί τη
δραστηριότητά του χωριστά από τις δραστηριότητες
παραγωγής και διανομής των κάθετα ολοκληρωμένων
επιχειρήσεων· ότι χρειάζεται να περιοριστεί η ροή
πληροφοριών μεταξύ των δραστηριοτήτων του μονα
δικού αγοραστή και των εν λόγω δραστηριοτήτων
παραγωγής και διανομής·

(32) ότι οι λογαριασμοί όλων των ολοκληρωμένων επιχει
ρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να παρουσιά
ζουν τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, προκειμένου
ιδίως να διαπιστώνονται ενδεχομένως καταχρήσεις
δεσπόζουσας θέσης, όπως αδικαιολογήτως χαμηλά ή
υψηλά τιμολόγια ή πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης
για ισοδύναμες παροχές· ότι, για το σκοπό αυτό,
πρέπει να τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί για κάθε
δραστηριότητα·

(33) ότι είναι επίσης ανάγκη να προβλεφθεί η πρόσβαση
των αρμόδιων αρχών στους εσωτερικούς λογαριασμούς
των επιχειρήσεων, δεόντως τηρουμένης της εμπιστευτι
κότητας·
(34) ότι, λόγω της ποικιλίας των διαρθρώσεων και της ιδιαι
τερότητας των συστημάτων στα κράτη μέλη, θα πρέπει
να προβλεφθούν εναλλακτικές δυνατότητες πρόσβασης
στο δίκτυο, οι οποίες θα λειτουργούν σύμφωνα με
αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια·

(35) ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα έγκρισης
της κατασκευής και χρησιμοποίησης απευθείας
γραμμών
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(36) ότι πρέπει να προβλεφθούν ρήτρες διασφάλισης και
διαδικασίες επίλυσης των διαφορών·
(37) ότι θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση δεσπό
ζουσας θέσης και κάθε εξοντωτική συμπεριφορά·
(38) ότι, λόγω του κινδύνου ιδιαίτερων δυσχερειών κατά
την προσαρμογή των δικτύων σε ορισμένα κράτη μέλη,
θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα μεταβατικών
καθεστώτων και παρεκκλίσεων, ιδίως για τη λειτουρ
γία μικρών απομονωμένων δικτύων·
(39) ότι η παρούσα οδηγία συνιστά περαιτέρω φάση ελευθέ
ρωσης· ότι, και μετά τη θέση της σε εφαρμογή, θα
διατηρηθούν εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών· ότι,
συνεπώς, μπορεί να γίνουν προτάσεις για τη βελτίωση
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, υπό το φώς της κτηθείσας πείρας· ότι η
Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,
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στην οικονομική προτεραιότητα του διασυνδεδεμέ
νου δικτύου·

5 , « μεταφορά»: η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω
διασυνδεδεμένου δικτύου υψηλής τάσης με σκοπό την
παροχή σε τελικούς πελάτες ή σε διανομείς·

6, «διανομή»: η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε δίκτυα
διανομής μεσαίας και χαμηλής τάσης με σκοπό την
παροχή σε πελάτες·

7, «πελάτες»: οι χονδρικοί ή τελικοί αγοραστές ηλεκτρικής
ενέργειας και εταιρείες διανομής·
8, «χονδρέμποροι πελάτες»: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αν
αναγνωρίζεται η ύπαρξή τους από τα κράτη μέλη, που
αγοράζουν ή πωλούν ηλεκτρική ενέργεια και δεν μετα
φέρουν, παράγουν ή διανέμουν εντός ή εκτός του
δικτύου όπου είναι εγκατεστημένα·

9, «τελικός πελάτης»: o πελάτης που αγοράζει ηλεκτρική
ενέργεια για ιδία χρήση

10. «διασυνδέσεις»: o εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για
τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

11 . «διασυνδεδεμένο δίκτυο»: το δίκτυο που αποτελείται
από αριθμό δικτύων μεταφοράς και διανομής, τα οποία
συνδέονται μεταξύ τους με μία ή περισσότερες διασυν
δέσεις·

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

12. «απευθείας γραμμή»: γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας
συμπληρωματική του διασυνδεδεμένου δικτύου·

Άρθρο 1

13 . «οικονομική προτεραιότητα»: ιεραρχική ταξινόμηση
των πηγών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας βάσει

H παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν
την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής
ενέργειας. Ορίζει τους κανόνες σχετικά με την οργάνωση
και λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την
πρόσβαση στην αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που
ισχύουν για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τη
χορήγηση αδειών καθώς και την εκμετάλλευση των
δικτύων.

οικονομικών κριτηρίων

14. «επικουρικές υπηρεσίες»: όλες οι υπηρεσίες οι ανα
γκαίες για τη λειτουργία δικτύου μεταφοράς ή
διανομής·
15 . «χρήστης δικτύου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
τροφοδοτεί ένα δίκτυο μεταφοράς ή διανομής ή που
τροφοδοτείται από ένα τέτοιο δίκτυο·

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
1 , «παραγωγή»: η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
2, «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο
παράγει ηλεκτρική ενέργεια·
3 , «αυτοπαραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το
οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για ιδία
χρήση·

16. «προμήθεια»: η παράδοση ή/και η πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας σε πελάτες·

17. «ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας»: η
επιχείρηση που είναι κάθετα ή οριζόντια ολοκληρω
μένη·

18. « κάθε ολοκληρωμένη επιχείρηση»: η επιχείρηση που
ασκεί δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριό
τητες: παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής
ενέργειας·

α) o παραγωγός που δεν ασκεί δραστηριότητες μεταφο
ράς ή διανομής στο έδαφος που καλύπτεται από το
δίκτυο όπου είναι εγκατεστημένος·

19. «οριζόντια ολοκληρωμένη επιχείρηση»: η επιχείρηση
που ασκεί μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες
παραγωγής προς πώληση ή μεταφοράς ή διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλη δραστηριότητα
άσχετη προς την ηλεκτρική ενέργεια·

β) στα κράτη μέλη όπου δεν υπάρχει κάθετα ολοκληρω
μένες επιχειρήσεις και όπου εφαρμόζεται διαδικασία
πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, o παρα
γωγός, σύμφωνα με τον ορισμό του στοιχείου α), o
οποίος ενδεχομένως δεν υπόκειται αποκλειστικά

20. «διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών»: η
διαδικασία με την οποία πρόκειται να καλυφθούν
προγραμματισμένες πρόσθετες ανάγκες και αντικατά
σταση δυναμικότητας μέσω προμηθειών από νέο ή
υφιστάμενο δυναμικό παραγωγής·

4, «ανεξάρτητος παραγωγός»:
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21 . «μακροπρόθεσμος προγραμματισμός»: o προγραμματι
σμός των αναγκών για επενδύσεις σε παραγωγική και
μεταφορική ικανότητα με μακροπρόθεσμη προοπτική,
προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέρ

Αριθ. L 27/23

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη ανταγωνισμού
όσον αφορά τους επιλέξιμους πελάτες σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία και το άρθρο 90 της συνθήκης.

γειας στο δίκτυο και να εξασφαλιστεί o εφοδιασμός των
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

πελατών

22. «μοναδικός αγοραστής»: κάθε νομικό πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο στο δίκτυο στο οποίο είναι εγκατεστη
μένο, για την ενοποιημένη διαχείριση του δικτύου μετα
φοράς ή/και για τη συγκεκριμένη αγορά και πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας·

Παραγωγή
ΆρSρο 4

23 . « μικρό απομονωμένο δίκτυο»: κάθε δίκτυο με κατανά
λωση κατώτερη των 2 500 GWh το 1 996, στο οποίο
ποσότητα κατώτερη του 5 % της ετήσιας κατανάλωσής
του προέρχεται από διασύνδεση με άλλα δίκτυα.

Για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής, τα
κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν μεταξύ διαδικασίας
χορήγησης αδείας ή/και συστήματος πρόσκλησης υποβολής
προσφορών. Οι άδειες χορηγούνται και οι προσκλήσεις
υποβολής προσφορών πραγματοποιούνται σύμφωνα με
αντικειμενικά διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΆρSρο 5

Γενικοί κανόνες οργάνωσης του τομέα
ΆρSρο 3

1 . Όταν επιλέγουν τη διαδικασία χορήγησης αδειών, τα
κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια χορήγησης των αδειών
κατασκευής δυναμικού παραγωγής στο έδαφος τους. Τα
κριτήρια αυτά μπορούν να αφορούν:
α) την ασφάλεια και την προστασία των δικτύων ηλεκτρι

1 . Τα κράτη μέλη, βάση της θεσμικής τους οργάνωσης
και τηρώντας δεόντως την αρχή της επικουρικότητας, μερι
μνούν ώστε, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η εκμε
τάλλευση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας να διενερ

γείται σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας οδηγίας, με
προοπτική την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, και να μην γίνονται διακρίσεις
μεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώματα ή τις
υποχρεώσεις τους. Οι δύο μέθοδοι πρόσβασης στα δίκτυα,
που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18, πρέπει να οδηγούν
σε ισοδύναμα οικονομικά αποτελέσματα και συνεπώς σε
άμεσα συγκρίσιμο επίπεδο ανοίγματος των αγορών και σε
άμεσα συγκρίσιμο βαθμό πρόσβασης στις αγορές ηλεκτρι

κής ενέργειας, των εγκαταστάσεων και του συνδεό
μενου εξοπλισμού·

β) την προστασία του περιβάλλοντος·
γ) τη χρήση γης και τη χωροθέτηση·
δ) τη χρήση δημόσιων εκτάσεων·
ε) την ενεργειακή απόδοση·

στ) τη φύση των πρωτογενών πηγών

ζ)· τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος, όπως
τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυνατό

κής ενέργειας.

2. Τηρώντας πλήρως τις οικείες διατάξεις της συνθήκης,
και ιδίως το άρθρο 90, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλ
λουν στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προς το γενικότερο οικονομικό
συμφέρον, οι οποίες μπορούν να αφορούν την ασφάλεια,

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας εφοδιασμού, την
τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές, καθώς και την

προστασία του περιβάλλοντος. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει
να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και
επαληθεύσιμες. Οι εν λόγω υποχρεώσεις, καθώς και οι ενδε
χόμενες αναθεωρήσεις τους, δημοσιεύονται και κοινοποι
ούνται αμελλητί από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Ως
μέσο για την υλοποίηση των προαναφερομένων υποχρεώ
σεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μπορούν όσα
κράτη μέλη το επιθυμούν να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμο
προγραμματισμό.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρ
μόζουν τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 17, 18 και 21 , στο
μέτρο που η εφαρμογή τους θα παρεμπόδιζε, από νομική ή
πραγματική άποψη, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού προς το κοινό
οικονομικό συμφέρον, και εφόσον η ανάπτυξη των συναλ
λαγών δεν επηρεάζεται σε βαθμό αντίθετο με τα συμφέ
ροντα της Κοινότητας. Τα συμφέροντα της Κοινότητας

τητες·

η) τις διατάξεις του άρθρου 3 .

2.

Τα λεπτομερή κριτήρια και οι διαδικασίες δημοσιοποι

ούνται .

3. Οι αιτούντες πληροφορούνται τους λόγους τυχόν άρνη
σης χορήγησης μιας άδειας, οι οποίοι πρέπει να είναι αντι
κειμενικοί και αμερόληπτοι. Οι λόγοι πρέπει να είναι
απολύτως βάσιμοι και δεόντως τεκμηριωμένοι· διαβιβάζο
νται προς ενημέρωση στην Επιτροπή. Πρέπει να παρέχονται
στον αιτούντα διαδικασίες προσφυγής.
ΆρSρο 6

1 . Όταν επιλέγουν τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής
προσφορών, τα κράτη μέλη ή κάθε αρμόδιος οργανισμός
που ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος συντάσσουν κατά
λογο απογραφής των νέων μέσων παραγωγής, συμπεριλαμ
βανομένης της αντικατάστασης δυναμικότητας, βάσει των
τακτικών προβλέψεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Στον κατάλογο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες
διασύνδεσης των δικτύων. H ανάθεση της κατασκευής του
απαιτούμενου δυναμικού γίνεται με πρόσκληση υποβολής
προσφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο
παρόν άρθρο.
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O διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς ή κάθε άλλη

αρμόδια αρχή που ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος
καταρτίζει και δημοσιεύει υπό τον έλεγχο του κράτους,
τουλάχιστον κάθε δύο έτη, τακτικές προβλέψεις όσον
αφορά το δυναμικό παραγωγής και μεταφοράς που ενδέχε
ται να συνδεθεί με το δίκτυο, τις ανάγκες διασύνδεσης με
άλλα δίκτυα, το δυνητικό δυναμικό μεταφοράς και τη
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προβλέψεις αυτές καλύ
πτουν περίοδο που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος.

3 . Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία πρόσκλησης υποβο
λής προσφορών για τα μέσα παραγωγής δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας για υποβολή προσφορών.

H συγγραφή υποχρεώσεων τίθεται εγκαίρως στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης εγκατεστημένης στο
έδαφος κράτους μέλους, ώστε να της δοθεί επαρκής χρόνος
για να υποβάλει προσφορά.
H συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει τη λεπτομερή περι
γραφή των προδιαγραφών της σύμβασης, της ακολουθητέας
από όλους τους υποψηφίους διαδικασίας, καθώς και εξα
ντλητικό κατάλογο των κριτηρίων που διέπουν την επιλογή
των υποψηφίων και την ανάθεση της σύμβασης. Οι προδια
γραφές αυτές μπορούν να αφορούν και τους τομείς που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 .

4. Όταν η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά το
απαιτούμενο δυναμικό παραγωγής, πρέπει να λαμβάνει
υπόψη και τις προσφορές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
που είναι εγγυημένες μακροπρόθεσμα και προέρχονται από
υφιστάμενες μονάδες παραγωγής, εφόσον με τον τρόπο
αυτό επιτρέπεται η κάλυψη πρόσθετων απαιτήσεων.
5. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια αρχή ή ένα δημόσιο είτε
ιδιωτικό οργανισμό ανεξάρτητο από τις δραστηριότητες
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
o οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση, την παρα
κολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας πρόσκλησης
προς υποβολή προσφορών. H εν λόγω αρχή ή o οργανισμός
αυτός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να
διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που περιέ
χονται στις προσφορές.
6. Ωστόσο, στα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει τη διαδι
κασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, πρέπει να είναι
δυνατόν για τους αυτοπαραγωγούς και τους ανεξάρτητους

παραγωγούς να λαμβάνουν άδεια βάσει αντικειμενικών,
διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων σύμφωνα με τα
άρθρα 4 και 5 .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Εκμετάλλευση του δικτύου μεταφοράς
ΆρSρο 7

1 . Τα κράτη μέλη ορίζουν, ή ζητούν από επιχειρήσεις που
είναι ιδιοκτήτριες των δικτύων μεταφοράς να ορίσουν, για
τη χρονική περίοδο που θα καθορισθεί από τα κράτη μέλη
βάσει κριτηρίων απόδοσης και οικονομικής ισορροπίας,
διαχειριστή o οποίος είναι υπεύθυνος για την εκμετάλ
λευση, διασφάλιση της συντήρησης και, εφόσον κριθεί
αναγκαίο, ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς σε μια δεδο
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μένη ζώνη, καθώς και των διασυνδεσεών του με άλλα
δίκτυα προκειμένου να εξασφαλίζεται o εφοδιασμός.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εκπόνηση και τη
δημοσίευση τεχνικών κανόνων που ορίζουν τις στοιχειώδεις
τεχνικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και τη λειτουργία
όσον αφορά τη σύνδεση στο δίκτυο εγκαταστάσεων παρα
γωγής, δικτύων διανομής, εξοπλισμού άμεσα συνδεδεμένων
καταναλωτών, κυκλωμάτων διασυνδέσεων και απευθείας
γραμμών. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν τη
διαλειτουργικότητα των δικτύων, να είναι αντικειμενικές
και αμερόληπτες. Κοινοποιούνται στην Επιτροπή, σύμφωνα
με το άρθρο 8 της οδηγίας 83/ 189/EOK, του Συμβουλίου,
της 28ης Μαρτίου 1983, για την καθιέρωση μιας διαδικα
σίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών (').
3 . O διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς είναι υπεύθυνος
για τη διαχείριση των ροών ενέργειας στο δίκτυο και πρέπει
να συνεκτιμά τις ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα
δίκτυα. Για το σκοπό αυτό, o διαχειριστής του δικτύου
μεταφοράς είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίζει την ασφά
λεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα του δικτύου και, στα
πλαίσια αυτά, για να μεριμνά ώστε να είναι διαθέσιμες όλες
οι αναγκαίες επικουρικές υπηρεσίες.
4. O διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς παρέχει στο
διαχειριστή κάθε άλλου δικτύου, με το οποίο είναι διασυν
δεδεμένο το δίκτυο του, πληροφορίες επαρκείς για την
ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και τη συντονι
σμένη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του διασυνδεδε
μένου δικτύου.

5 . O διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς αποφεύγει κάθε
διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών
του δικτύου, και δη κάθε διάκριση υπέρ των θυγατρικών
του επιχειρήσεων ή μετόχων του.
6. Εάν το δίκτυο μεταφοράς δεν είναι ήδη ανεξάρτητο
από τις δραστηριότητες του τομέα της παραγωγής και της
διανομής, o διαχειριστής πρέπει να είναι ανεξάρτητος,
τουλάχιστον σε επίπεδο διαχείρισης, από τις άλλες δραστη
ριότητες που δεν συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς.
ΑρSρο 8

1 . O διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς είναι υπεύθυνος
για την κατανομή φορτίων στις εγκαταστάσεις παραγωγής
που βρίσκονται στη ζώνη του και για τον καθορισμό της
χρήσης των διασυνδέσεων με τα άλλα δίκτυα.
2. Με την επιφύλαξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέρ
γειας βάσει συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομέ
νων των απορρεουσών από τους όρους της πρόσκλησης προς
υποβολή προσφορών, η κατανομή φορτίων στις εγκαταστά
σεις παραγωγής και η χρήση των διασυνδέσεων γίνεται
βάσει κριτηρίων που μπορεί να εγκρίνονται από το ενδιαφε
ρόμενο κράτος μέλος και τα οποία πρέπει να είναι αντικει
μενικά, να δημοσιεύονται και να εφαρμόζονται χωρίς
διακρίσεις προκειμένου να εξασφαλίζουν την ομαλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Λαμβάνουν υπόψη την οικονομική προτεραιότητα της
ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από διαθέσιμες εγκα
ταστάσεις παραγωγής ή από μεταφορές μέσω διασύνδεσης
καθώς και τους τεχνικούς περιορισμούς του δικτύου.
(') ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8- οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994 .
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3. Το κράτος μέλος δικαιούται να επιβάλει στο διαχει
ριστή, όταν κατανέμει τα φορτία στις εγκαταστάσεις παρα
γωγής, να δίδει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις παρα
γωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή
απορρίμματα ή που παράγουν συνδυασμένα ενέργεια και
θερμότητα.
4. Ένα κράτος μέλος μπορεί, για λόγους ασφαλείας
εφοδιασμού, να επιτάσσει να δίδεται προτεραιότητα κατά
την κατανομή φορτίων στις εγκαταστάσεις παραγωγής που
χρησιμοποιούν εγχώριες πηγές πρωτογενούς ενεργειακού
καυσίμου, σε αναλογία που δεν υπερβαίνει κατά τη διάρ
κεια ενός ημερολογιακού έτους το 1 5 % της συνολικής ποσό
τητας πρωτογενούς ενέργειας η οποία απαιτείται για την
παραγωγή του ηλεκτρισμού που καταναλώνεται στο εν
λόγω κράτος μέλος.
ΆρSρο 9

O διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς οφείλει να τηρεί την
εμπιστευτικότητα των εμπορικά αυαίσθητων πληροφοριών
οι οποίες περιέρχονται εις γνώση του κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Εκμετάλλευση του δικτύου διανομής
ΆρSρο 10

1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να υποχρεώσουν τις εταιρείες
διανομής να εφοδιάζουν πελάτες που βρίσκονται σε μια
δεδομένη ζώνη. Το τιμολόγιο αυτών των προμηθειών μπορεί
να ρυθμιστεί προκειμένου, για παράδειγμα, να διασφαλίζε
ται η ίση μεταχείριση των συγκεκριμένων πελατών.
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν, ή ζητούν από τις επιχειρήσεις
που είναι ιδιοκτήτριες των δικτύων διανομής ή υπεύθυνες
για αυτά να ορίσουν, διαχειριστή υπεύθυνο για την εκμε
τάλλευση, την εξασφάλιση της συντήρησης και, εάν χρειά
ζεται, την ανάπτυξη του δικτύου διανομής σε μια δεδομένη

ζώνη, καθώς και των διασυνδέσεών του με άλλα δίκτυα.
3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε o διαχειριστής να ενερ
γεί σύμφωνα με τα άρθρα 1 1 και 1 2.
ΆρSρο 11

1 . O διαχειριστής του δικτύου διανομής φροντίζει να
διασφαλίζει την ασφάλεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα
του δικτύου στη ζώνη που καλύπτει, σεβόμενος δεόντως το
περιβάλλον.

2. Εν πάση περιπτώσει, οφείλει να απέχει από κάθε
διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών
του δικτύου, και ιδίως από διακρίσεις υπέρ των θυγατρικών
επιχειρήσεων ή των μετόχων του.

3. Το κράτος μέλος δικαιούται να επιβάλει στο διαχειρι
στή του δικτύου διανομής, κατά την κατανομή των φορτίων
στις εγκαταστάσεις παραγωγής, να δίδει προτεραιότητα
στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώ
σιμες πηγές ενέργειας ή απορρίματα ή που παράγουν
συνδυασμένα ενέργεια και θερμότητα.
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ΑρSρο 12

O διαχειριστής του δικτύου διανομής οφείλει να τηρεί την
εμπειστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών
οι οποίες περιέρχονται εις γνώση του κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Διαχωρισμός και διαφάνεια λογαριασμών
ΆρSρο 13

Τα κράτη μέλη ή κάθε αρμόδια αρχή που ορίζουν καθώς
και οι αρμόδιες για την επίλυση των διαφορών αρχές που
αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 , έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων παρα
γωγής, μεταφοράς ή διανομής, τους οποίους χρειάζονται να
συμβουλευθούν κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους.
ΆρSρο 14

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκει
μένου να διασφαλίζεται ότι οι λογαριασμοί των επιχειρή
σεων ηλεκτρισμού τηρούνται σύμφωνα με τις παραγράφους
2 έως 5 .

2.

Ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη

νομική μορφή τους, οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού καταρτί

ζουν, δημοσιεύουν και υποβάλλουν σε έλεγχο τους ετήσιους
λογαριασμούς τους σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες τους
σχετικούς με τους ετήσιους λογαριασμούς των κεφαλαιουχι
κών εταιρειών οι οποίοι έχουν θεσπιστεί με την τέταρτη
οδηγία 78/660/EOK του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978,
βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της
συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμέ
νων μορφών ('). Οι επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται από
τον νόμο να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους,
οφείλουν να τηρούν στα κεντρικά γραφεία τους αντίγραφα
στη διάθεση του κοινού.
3 . Οι ολοκληρωμένες ηλεκτρικές επιχειρήσεις τηρούν,
στην εσωτερική λογιστική τους, χωριστούς λογαριασμούς
για τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς και
διανομής, και, όπου χρειάζεται, σε ενοποιημένη βάση, για
τις άλλες δραστηριότητες εκτός του τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως ακριβώς θα έπρατταν εάν οι εν λόγω
δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις,
προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρού
μενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
Στο παράρτημα των λογαριασμών τους, περιλαμβάνουν
ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για
κάθε δραστηριότητα.
4. Οι επιχειρήσεις διευκρινίζουν, σε παράρτημα των
ετήσιων λογαριασμών τους, τους κανόνες κατανομής του
ενεργητικού και παθητικού και των δαπανών και εσόδων
τους οποίους εφαρμόζουν για την κατάρτιση των χωριστών
λογαριασμών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 . Οι
κανόνες αυτοί μπορούν να τροποποιούνται μόνο σε εξαιρε
τικές περιπτώσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να επιση
μαίνονται στο παράρτημα και να αιτιολογούνται δεόντως.
C ) ΕΕ αριθ. L 222 της 14. 8. 1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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5 . Οι ετήσιοι λογαριασμοί παραθέτουν, σε παράρτημα,
τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 41
της έβδομης οδηγίας 83/349/EOK του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 1983 , βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοι
χείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαρια
σμούς (') ή με τις συγγενείς επιχειρήσεις, κατά την έννοια
του άρθρου 33 παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας ή με τις
επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους.
ΑρSρο 15

1 . Τα κράτη μέλη που ορίζουν ως μοναδικό αγοραστή μια
κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρισμού ή μέρος

μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρισμού,
θεσπίζουν διατάξεις που ορίζουν ότι o μοναδικός αγορα
στής πρέπει να ασκεί τη δραστηριότητά του χωριστά από
τις δραστηριότητες παραγωγής και διανομής της ολοκληρω
μένης επιχείρησης.
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διαχειριστή του συγκεκριμένου δικτύου διανομής και, εάν
χρειάζεται, με το διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς.

3 . Για την προώθηση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση
των διαπραγματεύσεων πρόσβασης στο δίκτυο, οι διαχειρι
στές των δικτύων πρέπει να δημοσιεύσουν, το πρώτο έτος
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ενδεικτική κλίμακα των

τιμών για τη χρήση των δικτύων μεταφοράς και διανομής.
Στο μέτρο του δυνατού, για τα επόμενα έτη, οι δημοσιευό
μενες ενδεικτικές τιμές θα πρέπει να βασίζονται στο μέσο
όρο των τιμών που έχουν συμφωνηθεί στις διαπραγματεύ
σεις του προηγηθέντος δωδεκαμήνου.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιλέγουν σύστημα
ρυθμιζόμενης πρόσβασης στο δίκτυο που παρέχει στους
επιλέξιμους πελάτες δικαίωμα πρόσβασης, βάσει δημοσιευό
μενων τιμολογίων για τη χρήση των δικτύων μεταφοράς και
διανομής, τουλάχιστον ισοδύναμο, ως προς την πρόσβαση
στο δίκτυο, με τα άλλα συστήματα πρόσβασης του παρό
ντος κεφαλαίου.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ροή
πληροφοριών μεταξύ των δραστηριοτήτων μοναδικού
αγοραστή των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων
ηλεκτρισμού και των δραστηριοτήτων παραγωγής και
διανομής αυτών των επιχειρήσεων, εκτός των πληροφοριών

5 . O διαχειριστής του συγκεκριμένου δικτύου μεταφοράς
ή διανομής μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση εφόσον δεν
διαθέτει το αναγκαίο δυναμικό. H άρνηση πρέπει να είναι
δεόντως αιτιολογημένη, ιδίως σε σχέση με το άρθρο 3 .

που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του
μοναδικού αγοραστή.
ΑρSρο 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Οργάνωση της πρόσβασης στο δίκτυο
ΑρSρο 16

Για την οργάνωση της πρόσβασης στο δίκτυο, τα κράτη
μέλη μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των διαδικασιών του
άρθρου 17 ή/και του άρθρου 18 . Αμφότερες οι διαδικασίες
εφαρμόζονται σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και
αμερόληπτα κριτήρια.
ΑρSρο 17

1 . Στην περίπτωση πρόσβασης στο δίκτυο κατόπιν
διαπραγματεύσεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα ώστε οι παραγωγοί και, όπου τα κράτη μέλη επιτρέ
πουν την ύπαρξή τους, οι επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρι
κής ενέργειας και οι επιλέξιμοι πελάτες, εντός και εκτός του
εδάφους που καλύπτεται από το δίκτυο, να μπορούν να
διαπραγματεύονται την πρόσβαση στο δίκτυο προκειμένου
να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών μεταξύ τους βάσει
εθελοντικών εμπορικών συμφωνιών.

2. Στην περίπτωση που o επιλέξιμος πελάτης είναι συνδε
δεμένος με το δίκτυο διανομής, η πρόσβαση στο δίκτυο
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το
(') ΕΕ αριθ. L 193 της 18. 7. 1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

1 . Στην περίπτωση του συστήματος του μοναδικού
αγοραστή, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα νομικό πρόσωπο ως
μοναδικό αγοραστή εντός του εδάφους που καλύπτει o
διαχειριστής του δικτύου. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα
αναγκαία μέτρα ώστε:

i) να δημοσιεύεται τιμολόγιο άνευ διακρίσεων για τη
χρησιμοποίηση των δικτύων μεταφοράς ή διανομής
ϋ) οι επιλέξιμοι πελάτες να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν
συμβάσεις προμηθειών, για την κάλυψη των αναγκών
τους, με παραγωγούς και, όπου τα κράτη μέλη επιτρέ
πουν την ύπαρξή τους, με επιχειρήσεις προμήθειας,
εκτός του εδάφους που καλύπτεται από το δίκτυο·
iii) οι επιλέξιμοι πελάτες να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν
συμβάσεις προμηθειών, για την κάλυψη των αναγκών
τους, με παραγωγούς εντός του εδάφους που καλύπτεται
από το δίκτυο·

ίν) οι ανεξάρτητοι παραγωγοί να διαπραγματεύονται την
πρόσβαση στο δίκτυο με τους διαχειριστές των δικτύων
μεταφοράς και διανομής, με σκοπό τη σύναψη συμβά
σεων προμηθειών με επιλέξιμους πελάτες εκτός του
δικτύου, βάσει εθελοντικής εμπορικής συμφωνίας.
2. O μοναδικός αγοραστής μπορεί να υποχρεωθεί να
αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια η οποία απετέλεσε αντικεί
μενο σύμβασης μεταξύ ενός επιλέξιμου πελάτη και ενός
παραγωγού εγκατεστημένου εντός ή εκτός του εδάφους που
καλύπτεται από το δίκτυο σε τιμή ίση με την τιμή πώλησης
την οποία προσφέρει o μοναδικός αγοραστής στους επιλέξι
μους πελάτες του μείον την τιμή του δημοσιευμένου τιμολο
γίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο i).
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3 . Εάν δεν επιβάλλεται στον μοναδικό αγοραστή η
υποχρέωση αγοράς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι
συμβάσεις προμηθειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1

σημεία ϊί) και iii) εκτελούνται είτε με πρόσβαση στο δίκτυο
βάσει του δημοσιευμένου τιμολογίου της παραγράφου 1
σημείο i), είτε με συμφωνημένη κατόπιν διαπραγματεύσεων
πρόσβαση στο δίκτυο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου
17 . Στην τελευταία περίπτωση, o μοναδικός αγοραστής δεν
θα έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει τιμολόγια άνευ διακρί
σεων για τη χρήση του δικτύου μεταφοράς και διανομής.
4. O μοναδικός αγοραστής μπορεί να αρνηθεί την
πρόσβαση στο δίκτυο και μπορεί να αρνηθεί να αγοράσει
ηλεκτρική ενέργεια από τους επιλέξιμους πελάτες, εφόσον
δεν διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό μεταφοράς ή
διανομής. H άρνηση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη,
ιδίως σε σχέση με το άρθρο 3 .

ΑρSρο 19

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίσουν το άνοιγμα των αγορών τους στον τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να μπορούν να συνάπτο
νται συμβάσεις υπό τους όρους των άρθρων 17 και 18
τουλάχιστον μέχρις ένα σημαντικό βαθμό. Τα μέτρα αυτά
κοινοποιούνται ετησίως στην Επιτροπή.
Το μερίδιο της εθνικής αγοράς υπολογίζεται με βάση το
κοινοτικό μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται
από τους τελικούς καταναλωτές που καταναλώνουν περισ
σότερο από 40 GWh ανά έτος (κατά σημείο κατανάλωσης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοπαραγωγής).
Το μέσο κοινοτικό μερίδιο υπολογίζεται από την Επιτροπή
με βάση πληροφορίες που της παρέχουν τακτικά τα κράτη
μέλη . H Επιτροπή δημοσιεύει το μέσο αυτό κοινοτικό μερί
διο που καθορίζει το βαθμό ανοίγματος της αγοράς, στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πριν από
τον Νοέμβριο κάθε έτους, μαζί με τις κατάλληλες επεξηγη
ματικές πληροφορίες για τον υπολογισμό.
2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 μερίδιο της εθνι
κής αγοράς θα αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια περιό
δου έξι ετών. H αύξηση αυτή θα υπολογίζεται με τη μείωση
του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 κοινοτικού ορίου
κατανάλωσης των 40 GWh, από 40 GWh στο επίπεδο των 20
GWh ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τρία έτη
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και στο
επίπεδο των 9 GWh ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ
γειας έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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νης της αυτοπαραγωγης) πρέπει να περιλαμβάνονται στην
παραπάνω κατηγορία.

Οι εταιρείες διανομής, εάν δεν έχουν ήδη οριστεί ως επιλέ
ξιμοι πελάτες δυνάμει της παρούσας παραγράφου, έχουν τη
νομική ικανότητα να συνάπτουν συμβάσεις υπό τους όρους
των άρθρων 17 και 18 για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέρ
γειας την οποία καταναλώνουν οι πελάτες τους που έχουν
καθοριστεί ως επιλέξιμοι εντός του δικτύου διανομής τους,
προκειμένου να τους την προμηθεύουν.

4. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου
κάθε έτους τα κριτήρια για τον καθορισμό των επιλέξιμων
πελατών, οι οποίοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με
βάση τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 . Οι
πληροφορίες αυτές, μαζί με κάθε άλλη πληροφορία που
τεκμηριώνει το άνοιγμα της αγοράς σύμφωνα με την παρά
γραφο 1 , αποστέλλονται στην Επιτροπή προς δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. H
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από κράτος μέλος τροποποίηση
των προδιαγραφών του, όπως αναφέρονται στην παράγραφο
3, εφόσον παρακωλύουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας σχετικά με την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν το κράτος μέλος δεν

συμμορφωθεί προς το αίτημα αυτό εντός τριών μηνών,
λαμβάνεται τελική απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία 1
του άρθρου 2 της απόφασης 87/373/EOK του Συμβουλίου,
της 13ης Ιουλίου 1987, σχετικά με τη θέσπιση των διαδικα
σιών για την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών που
ανατίθενται στην Επιτροπή (')■

5 . Προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις ισορροπίας
στο άνοιγμα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το
διάστημα μέχρι την επανεξέταση της οδηγίας που προβλέπε
ται στο άρθρο 26:

α) δεν μπορούν να απαγορεύονται οι συμβάσεις για την
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας δυνάμει των άρθρων 17
και 18 με επιλέξιμο πελάτη στο δίκτυο άλλου κράτους
μέλους αν αυτός θεωρείται επιλέξιμος πελάτης και στα
δύο ενεχόμενα δίκτυα·

β) σε περιπτώσεις άρνησης της διεξαγωγής συναλλαγών του

είδους που περιγράφονται στο στοιχείο α) για το λόγο
ότι o πελάτης είναι επιλέξιμος σε ένα μόνο από τα δύο
δίκτυα, η Επιτροπή μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη την
κατάσταση της αγοράς και το κοινό συμφέρον, να
υποχρεώσει το αρνούμενο μέρος να εκτελέσει την αιτού
μενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μετά από αίτημα του
κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται o επιλέξιμος
πελάτης.

3 . Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους εντός του εδάφους
τους πελάτες που αντιπροσωπεύουν τα μερίδια που καθορί
ζονται στις παραγράφους 1 και 2, οι οποίοι έχουν τη νομική

Εκ παραλλήλου με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα
που προβλέπονται στο άρθρο 26, και το αργότερο μετά την
πάροδο του μισού διαστήματος που προβλέπεται σε αυτό το
άρθρο, η Επιτροπή επανεξετάζει το στοιχείο β) του πρώτου
εδαφίου βάσει των εξελίξεων της αγοράς και λαμβάνοντας
υπόψη το κοινό συμφέρον. Υπό το φως της κτηθείσας
πείρας, η Επιτροπή αξιολογεί την κατάσταση και υποβάλλει
έκθεση για τις ενδεχόμενες ελλείψεις ισορροπίας στο

ικανότητα να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. Όλοι οι τελικοί
καταναλωτές που καταναλώνουν περισσότερο από 1 00 GWh
ετησίως (κατά σημείο κατανάλωσης και συμπεριλαμβανομέ

(') ΕΕ αριθ. L 197 της 18 . 7 . 1987, σ. 33 .

άνοιγμα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά την
παρούσα παράγραφο.
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ΑρSρο 20

1.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:

i) οι ανεξάρτητοι παραγωγοί και οι αυτοπαραγωγοί να
μπορούν να διαπραγματεύονται πρόσβαση στο δίκτυο
για τον εφοδιασμό των εγκαταστάσεων και των θυγα
τρικών επιχειρήσεών τους που βρίσκονται στο ίδιο ή σε
άλλο κράτος μέλος, μέσω του διασυνδεδεμένου δικτύου,
ii) οι παραγωγοί που βρίσκονται εκτός του εδάφους που
καλύπτεται από το δίκτυο να μπορούν να συνάπτουν
σύμβαση προμήθειας μετά από πρόσκληση υποβολής
προσφορών για νέο δυναμικό παραγωγής και να έχουν
πρόσβαση στο δίκτυο για την εκτέλεση αυτής της
σύμβασης.

2. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα ενδιαφερόμενα
μέρη να διαπραγματεύονται καλόπιστα και να μην κατα
χρώνται της διαπραγματευτικής τους θέσεως, παρεμποδίζο
ντας στην αίσια έκβαση των εν λόγω διαπραγματεύσεων.
3 . Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδια αρχή, που πρέπει να
είναι ανεξάρτητη από τα συμβαλλόμενα μέρη, για την
επίλυση διαφορών σχετικών με τις εν λόγω συμβάσεις και
διαπραγματεύσεις. Αυτή η αρχή επιλύει ιδίως τις διαφορές
που αφορούν τις συμβάσεις, τις διαπραγματεύσεις και την
άρνηση πρόσβασης και αγοράς.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση για
τη χορήγηση άδειας κατασκευής απευθείας γραμμής είτε
την άρνηση πρόσβασης στο δίκτυο βάσει, ανάλογα με την
περίπτωση, του άρθρου 17 παράγραφος 5 ή του άρθρου 18

παράγραφος 4, είτε την κίνηση διαδικασίας επίλυσης των
διαφορών δυνάμει του άρθρου 20.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση
άδειας απευθείας γραμμής, εάν η χορήγηση αυτής της
άδειας αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 3. H άρνηση
πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.
ΑρSρο 22

Τα κράτη μέλη δημιουργούν κατάλληλους και αποτελεσμα
τικούς μηχανισμούς για τη ρύθμιση, τον έλεγχο και τη
διαφάνεια, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης, και δη εις βάρος των καταναλωτών,
καθώς και κάθε εξοντωτική συμπεριφορά. Οι μηχανισμοί
αυτοί λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης, και
ιδίως το άρθρο 86.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

4. Σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς, αρμόδια για
την επίλυση της διαφοράς αρχή θα είναι η αρχή επίλυσης
της διαφοράς η οποία καλύπτει το δίκτυο του μοναδικού
αγοραστή ή του διαχειριστή του δικτύου που αρνείται τη
χρησιμοποίηση του δικτύου ή την πρόσβαση σ' αυτό.
5. H προσφυγή στην αρχή αυτή δεν θίγει την άσκηση
δικαιωμάτων προσφυγής δυνάμει του κοινοτικού δικαίου.
ΆρSρο 21

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, στο πλαίσιο των
διαδικασιών και δικαιωμάτων των άρθρων 17 και 18,
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα:
— όλες οι εγκατεστημένες στο έδαφος τους επιχειρήσεις
παραγωγής και οι επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, όπου τα κράτη μέλη επιτρέπουν την ύπαρξή
τους, να εφοδιάζουν με απευθείας γραμμή τις εγκατα
στάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις και επιλέξιμους
πελάτες τους,

— κάθε επιλέξιμος πελάτης εντός του εδάφους τους να
αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια και να εφοδιάζεται με
απευθείας γραμμή από επιχείρηση παραγωγής και
προμήθειας, όπου τα κράτη μέλη επιτρέπουν αυτούς τους
προμηθευτές.
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ΑρSρο 23

Σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην αγορά της ενέργειας
και εφόσον απειλούνται η υλική ασφάλεια ή η ακεραιότητα
των προσώπων, των μηχανημάτων ή των εγκαταστάσεων, ή
η αρτιότητα του δικτύου, ένα κράτος μέλος μπορεί να
λαμβάνει προσωρινά τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης.
Τα μέτρα αυτά πρέπει να προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές
δαιταραχές στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να
μην υπερβαίνουν τα όρια που είναι απολύτως απαραίτητα
για την αντιμετώπιση των αιφνίδιων δυσχερειών που έχουν
προκύψει.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί αμελλητί αυτά
τα μέτρα στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, η οποία
μπορεί να αποφασίσει ότι το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει
να τα τροποποιήσει ή να τα καταργήσει, εφόσον προκαλούν

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και διαταράσσουν τις
συναλλαγές κατά τρόπο ασυμβίβαστο με το κοινό
συμφέρον.

ΑρSρο 24

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια για τη χορή
γηση αδειών κατασκευής απευθείας γραμμών στο έδαφος
τους. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά και
αμερόληπτα.

1 . Τα κράτη μέλη, στα οποία οι υποχρεώσεις που αναλή
φθηκαν ή οι εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν

3.
H δυνατότητα εφοδιασμού με απευθείας γραμμή που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τη δυνατότητα
σύναψης συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τα
άρθρα 17 και 18.

από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας είναι δυνατόν
να μην μπορούν να τηρηθούν λόγω των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας, μπορούν να ζητήσουν να τύχουν μεταβα
τικού καθεστώτος, το οποίο θα μπορεί να τους παραχωρή
σει η Επιτροπή, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τις

30. 1 . 97

Γ Ε ΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

διαστάσεις του σχετικού δικτύου, το επίπεδο διασύνδεσης
του και τη διάρθρωση της ηλεκτροβιομηχανίας του. H
Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις εφαρμογές
αυτές προτού λάβει απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
επιταγές της εμπιστευτικότητας. H απόφαση δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
2. Το μεταβατικό αυτό καθεστώς είναι χρονικά περιορι
σμένο και συνδέεται με την εκπόνηση των υποχρεώσεων ή
εγγυήσεων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1 . Το μετα
βατικό καθεστώς μπορεί να καλύπτει παρεκκλίσεις από τα
κεφάλαια IV, VI και VII της παρούσας οδηγίας. Οι αιτήσεις
μεταβατικού καθεστώτος πρέπει να κοινοποιηθούν στην
Επιτροπή το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας.

3 . Τα κράτη μέλη τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας, μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη
ουσιαστικών προβλημάτων για τη λειτουργία των μικρών
απομονωμένων δικτύων τους, μπορούν να ζητήσουν να
τύχουν παρεκκλίσεων από τις οικείες διατάξεις των κεφα
λαίων IV, V, VI και VII, τις οποίες θα μπορεί να τους παρα

χωρήσει η Επιτροπή. H Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη
για τις εφαρμογές αυτές προτού λάβει απόφαση, λαμβάνο
ντας υπόψη τις επιταγές της εμπιστευτικότητας. H παρούσα
απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων H παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης
και για το Λουξεμβούργο.
ΆρSρο 25

1 . Πριν από το τέλος του πρώτου έτους μετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για τις
απαιτήσεις εναρμόνισης που δεν συνδέονται με τις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας. Εάν χρειάζεται, η Επιτροπή συνο
δεύει την έκθεση με τις αναγκαίες προτάσεις εναρμόνισης
για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρι

σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και την εφαρμογή των αναφερόμενων στο άρθρο
3 γενικών κανόνων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετά
σουν, εν καιρώ, υπό το φως της κτηθείσας πείρας, τη δυνα
τότητα περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς που θα τεθεί σε
ισχύ εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τη συνύπαρξη των συστημά
των που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 .
ΆρSρο 27

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία όχι αργότερα από
τις 19 Φεβρουαρίου 1999. Πληροφορούν αμέσως την Ευρω
παϊκή Ένωση σχετικά.

2. Το Βέλγιο, η Ελλάδα και η Ιρλανδία, λόγω των
τεχνικών ιδιομορφιών και δικτύων τους ηλεκτρικής ενέρ
γειας, έχουν επιπλέον προθεσμία ενός έτους, δύο ετών και
ενός έτους αντιστοίχως για την εφαρμογή των υποχρεώσεων
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Τα συγκεκριμένα
κράτη μέλη, κατά τη χρησιμοποίηση της δυνατότητας
αυτής, πληροφορούν σχετικά την Επιτροπή.

3 . Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη
μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευση τους. Οι
λεπτομερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς θεσπίζονται από
τα κράτη μέλη.
ΆρSρο 28

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα
μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΆρSρο 29

κής ενέργειας.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφαί
νονται για τις εν λόγω προτάσεις εντός δύο ετών από την
υποβολή τους.

Αριθ. L 27/29

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1996.

ΆρSρο 26

H Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας και υποβάλλει έκθεση για την κτηθείσα πείρα

Γfa το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
O Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

K. HÀNSCH

S. ΒΑRRΕΤΤ
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ΟΔΗΓΙΑ 97/3/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιανουαρίου 1997
για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/EOK για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής
στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της
εξάπλωσής τους στην Κοινότητα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι με την οδηγία 77/93/EOK (4) το Συμβούλιο θέσπισε
μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης στην
Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά
προϊόντα· ότι η προστασία των φυτών από τους οργανι
σμούς αυτούς είναι απολύτως αναγκαία για την αύξηση της
γεωργικής παραγωγικότητας, που αποτελεί έναν από τους
στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής·
ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είχε ως επακό
λουθο την εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού
καθεστώτος, το οποίο έχει θεσπισθεί με την οδηγία
77/93/EOK στην Κοινότητα, ως χώρο χωρίς εσωτερικά

λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση μολύν
σεων από επιβλαβείς οργανισμούς που εισάγονται από
τρίτες χώρες ή άλλες περιοχές της Κοινότητας και ει
δυνατόν, για την εκρίζωση της μόλυνσης και την αποκατά
σταση της ζημίας·
ότι οι λεπτομέρειες του μηχανισμού χορήγησης της κοινοτι
κής χρηματοδοτικής συνδρομής πρέπει να καθοριστούν
σύμφωνα με μια ταχεία διαδικασία·

ότι πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η Επιτροπή θα ενημερώνε
ται πλήρως σχετικά με τις πιθανές αιτίες της εισαγωγής των
σχετικών επιβλαβών οργανισμών·

ότι, ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να ελέγχει την ορθή
εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος·
ότι, εφόσον αποδειχθεί ότι η εισαγωγή των επιβλαβών
οργανισμών οφείλεται σε ελλιπείς ελέγχους ή επιθεωρήσεις,
θα τύχει εφαρμογής το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά τις
συνέπειες, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα ειδικά μέτρα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

σύνορα·

ότι έχουν θεσπισθεί διάφορα μέτρα για την εξασφάλιση της
αποτελεσματικής εφαρμογής του φυτοϋγειονομικού καθε
στώτος στην εσωτερική αγορά, το οποίο έχει σκοπό να
προστατεύσει τους διάφορους παράγοντες της Κοινότητας
(κράτη μέλη, περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς καθώς και
κατ' ιδίαν καλλιεργητές) από τη ζημία που προκαλεί η εισα
γωγή επιβλαβών οργανισμών·
ότι, επιπλέον, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ένα σύστημα

κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, προκειμένου να
κατανεμηθεί σε κοινοτικό επίπεδο το βάρος που θα προκύ
ψει από ορισμένους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε
ενδεχομένως να συνεπάγεται για το εμπόριο το κοινοτικό
φυτοϋγειονομικό καθεστώς·

ότι, για να προληφθούν οι μολύνσεις από επιβλαβείς οργα
νισμούς εισαχθέντες από τρίτες χώρες, θα πρέπει να υπάρξει
κοινοτική συνδρομή προκειμένου να ενισχυθεί η υποδομή
φυτοϋγειονομικής επιθεώρησης στα εξωτερικά σύνορα της
Κοινότητας·

ότι το καθεστώς θα πρέπει επίσης να προβλέπει την κατάλ
ληλη συνδρομή σε ορισμένα έξοδα για ειδικά μέτρα που

Άρθρο 1

H οδηγία 77/93/EOK τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6α. Προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά της
Κοινότητας προς τα κράτη μέλη προκειμένου να ενισχυ
θεί η υποδομή επιθεωρήσεων, εφόσον πρόκειται για
φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 6 τέταρτο εδάφιο.
H συνεισφορά αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση του εξοπλι
σμού των σταθμών επιθεώρησης που δεν ευρίσκονται
στον τόπο προορισμού, ώστε να διαθέτουν τον εξοπλι
σμό και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις εργα
σίες επιθεώρησης και εξέτασης, ενδεχομένως δε και για
τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 8, πέρα από
το επίπεδο που έχει ήδη επιτευχθεί με τη συμμόρφωση
στις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις
εκτελεστικές διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 6
τέταρτο εδάφιο.

H Επιτροπή προτείνει την εγγραφή των κατάλληλων προς
(') ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
ΕΕ
(3) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
C
C

31 της 9. 2. 1990, σ. 8, και
205 της 6. 8. 1991 , σ. 16.
106 της 22. 4. 1991 , σ. 36, και
253 της 20. 9. 1993, σ. 242.
201 της 26. 7. 1993, σ. 31 .

(4) ΕΕ αριθ. L 26 της 3 1 . 1 . 1977, σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 96/78/EK της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L
321 της 12 . 12 . 1996, σ. 20).

το σκοπό αυτό κονδυλίων στο γενικό προϋπολογισμό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εντός των ορίων των διαθέσιμων για τους σκοπούς
αυτούς πιστώσεων, η κοινοτική συνεισφορά θα καλύπτει
μέχρι το 50 % των δαπανών που αφορούν άμεσα τη
βελτίωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
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Οι λεπτομέρειες θα ορισθούν με εκτελεστικό κανονισμο
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16α.

H χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της
Κοινότητας και το ύψος αυτής αποφασίζπνται με την
ίδια διαδικασία βάσει των πληροφοριών και εγγράφων
που παρέχει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ενδεχομέ
νως δε και των πορισμάτων των ερευνών που διεξάγονται
κατ' εντολή της Επιτροπής από τους εμπειρογνώμονες

του άρθρου 19α, καθώς και ανάλογα με τις προς τους
σκοπούς αυτούς διαθέσιμες πιστώσεις.»
2. Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 196

Σε περίπτωση εμφάνισης ή υποψιών περί της εμφάνισης
επιβλαβών οργανισμών συνεπεία εισαγωγής ή διάδοσής
τους στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβά

νουν χρηματοδοτική συνεισφορά "φυτοϋγειονομικού
αγώνα" της Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 19γ και 19δ, για την κάλυψη των δαπανών που
αφορούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα που ελήφθησαν ή
προβλέπονται για την καταπολέμηση των επιβλαβών
αυτών οργανισμών προκειμένου να εξαλειφθούν, ή εάν
αυτό δεν είναι εφικτό, να ελεγχθούν. H Επιτροπή προτεί
νει την εγγραφή επαρκών πιστώσεων στον γενικό προϋ
πολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς το σκοπό
αυτό.

ΆρSρο 19γ

Αριθ. L 27/31

— στα φυτα, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικεί

μενα που αποτελούν την παρτίδα ή τις παρτίδες
μέσω των οποίων έχει εισαχθεί o επιβλαβής οργα
νισμός στην εν λόγω ζώνη, και τα οποία έχουν
αναγνωρισθεί ως πράγματι ή ενδεχομένως μολυ
σμένα,

— τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικεί
μενα που έχουν αναγνωρισθεί ως πράγματι ή ενδε
χομένως μολυσμένα από τους εισαχθέντες επιβλα
βείς οργανισμούς, τα οποία έχουν προέλθει από τα

φυτά της παρτίδας ή των εν λόγω παρτίδων ή
βρέθηκαν εγγύς των φυτών, φυτικών προϊόντων ή
άλλων αντικειμένων των παρτίδων αυτών ή εκεί
νων που προήλθαν απ' αυτά,

— τα καλλιεργητικά υποστρώματα και τα εδάφη που
έχουν αναγνωρισθεί ως πράγματι ή ενδεχομένως
μολυσμένα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανι
σμούς,

— τα υλικά παραγωγής, πρώτης συσκευασίας, δεύτε
ρης συσκευασίας και αποθήκευσης, οι χώροι
αποθήκευσης ή πρώτης συσκευασίας και τα μετα
φορικά μέσα, που έχουν έλθει σε επαφή με τα
ανωτέρω φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα ή
μέρος αυτών,

— οι επιθεωρήσεις ή οι εξετάσεις που πραγματοποιού
νται επισήμως ή μετά από επίσημη αίτηση, προκειμέ
νου να ελεγχθεί η ύπαρξη ή η έκταση της μόλυνσης
από τον εισαχθέντα επιβλαβή οργανισμό,

1 . Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί, ύστερα από
σχετική του αίτηση, να λαμβάνει τη χρηματοδοτική
συνεισφορά της Κοινότητας που αναφέρεται στο άρθρο
196 εφόσον αποδεικνύεται ότι o επιβλαβής συγκεκριμέ
νος οργανισμός, ανεξαρτήτως του εάν αναφέρεται στα
παραρτήματα 1 και II :

— η απαγόρευση ή o περιορισμός της χρησιμοποίησης
καλλιεργητικού υποστρώματος, καλλιεργήσιμων εκτά
σεων, ή χώρων καθώς και φυτών, φυτικών προϊόντων
ή άλλων αντικειμένων, εκτός από εκείνα που αποτε
λούν την παρτίδα ή τις εν λόγω παρτίδες ή προέρχο
νται από αυτές, όταν προκύπτουν από επίσημες
αποφάσεις λόγω φυτοϋγειονομικών κινδύνων συνα
φών με τον εισαχθέντα επιβλαβή οργανισμό.

— έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 5 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 στοιχείο α)

3. Ως δαπάνες που καταβάλλονται από πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και πρόκειται:

και

— συνιστά άμεσο κίνδυνο για ολόκληρη την Κοινότητα
ή τμήμα της λόγω της εμφάνισής του σε ζώνη στην
οποία δεν είχε εμφανισθεί κατά το παρελθόν, είχε
εξαλειφθεί ή βρίσκεται υπό εξάλειψη και

— έχει εισαχθεί σε αυτή τη ζώνη με παρτίδες φυτών,
φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που προέρ
χονται από τρίτη χώρα ή άλλη ζώνη της Κοινότητας.

2. Ως απαραίτητα μέτρα κατά το άρθρο 19β νοούνται
τα εξής:
— η καταστροφή, η απολύμανση, η απεντόμωση, η
αποστείρωση, o καθαρισμός ή οποιαδήποτε άλλη
αγωγή που εφαρμόζεται επισήμως ή μετά από
επίσημη αίτηση:

— να καλύψουν το σύνολο ή μέρος του κόστους των
μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτη
και δεύτερη περίπτωση, εκτός εκείνων που αφορούν
τις τρέχουσες δαπάνες λειτουργίας του συγκεκριμένου
υπευθύνου επίσημου οργανισμού,

— ή να αντισταθμίσουν πλήρως ή εν μέρει χρηματικές
ζημίες πλην του διαφυγόντος κέρδους τις οποίες συνε
πάγεται άμεσα ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 τρίτη περίπτωση,
λογίζονται ως δαπάνες αμέσως σχετικές προς τα ανα
γκαία μέτρα της παραγράφου 2.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της δεύτερης
περίπτωση, o εκτελεστικός κανονισμός μπορεί να προσ
διορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 16α, περιπτώσεις
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όπου η αποζημίωση για το διαφυγόν κέρδος Θεωρείται ως
δαπάνη που αφορά άμεσα τα απαραίτητα μέτρα, τηρου
μένων των σχετικών προϋποθέσεων της παραγράφου 5,
καθώς και των ισχυόντων χρονικών περιορισμών, με
μέγιστο όριο τα τρία έτη.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 και για να λάβει
την ειδική χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας,
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει, το αργότερο
κατά τη διάρκεια του έτους που ακολουθεί την διαπί
στωση της εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού,
αίτηση στην Επιτροπή, στην οποία γνωστοποιεί αμέσως
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη :
— τα στοιχεία της κοινοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 πρώτη περίπτωση,

— τη φύση και την έκταση της εμφάνισης του επιβλα
βούς οργανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 1 96,
καθώς επίσης και το ιστορικό και τις λεπτομέρειες της
διαπίστωσής του,
— την ταυτότητα των παρτίδων για τις οποίες γίνεται
λόγος στην τρίτη περίπτωση της παραγράφου 1 , με τις
οποίες εισήχθη o επιβλαβής οργανισμός,

— τα ληφθέντα ή προβλεπόμενα απαραίτητα μέτρα και
το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους για τα οποία
ζητεί την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς
της Κοινότητας, καθώς και
— τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και το πραγματικό ή
υπολογιζόμενο κόστος των δαπανών που έχουν
αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν και το τμήμα
αυτών που καταβλήθηκε από δημόσιες πιστώσεις του
κράτους μέλους για την υλοποίηση των απαραίτητων
μέτρων.
Όταν η εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού διαπιστώ
θηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος άρθρου, η ημερομηνία αυτή θεωρείται ως
ημερομηνία διαπίστωσης της εμφάνισης του επιβλαβούς
οργανισμού κατά την έννοια των παραγράφων 4 και 5,
υπό την προϋπόθεση ότι η πραγματική ημερομηνία διαπί
στωσης δεν είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 1995.
Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για αποζημιώ
σεις διαφυγόντων κερδών που αναφέρονται στην παρά
γραφο 3 δεύτερο εδάφιο, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων,
δυνάμει των διατάξεων του εκτελεστικού κανονισμού
που αναφέρεται στην παράγραφο 3, για διαφυγόντα
κέρδη που σημειώθηκαν μεταγενέστερα.
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19δ, η διάθεση και το
ύψος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας
αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 16α, βάσει
των πληροφοριών και εγγράφων που παρέχει το ενδιαφε
ρόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα
γράφου 4, και, ενδεχομένως, βάσει των αποτελεσμάτων
των ερευνών που διεξάγονται κατ' εντολήν της Επιτροπής
από τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 19α δυνάμει του
άρθρου 15 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, και λαμβανομέ
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νου υπόψη του κινδύνου που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 δεύτερη περίπτωση, καθώς και ανάλογα με τις
προς το σκοπό αυτό διαθέσιμες πιστώσεις.

Εντός των διαθέσιμων για τους σκοπούς αυτούς πιστώ
σεων, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας
καλύπτει μέχρι το 50 % και, στην περίπτωση αποζημίω
σης διαφυγόντων κερδών σύμφωνα με την παράγραφο 3
δεύτερο εδάφιο, μέχρι το 25 % των δαπανών που έχουν
σχέση με τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 εφόσον έχουν ληφθεί εντός διαστήματος
μέχρι δύο ετών από τη στιγμή της εμφάνισης του επιβλα
βούς οργανισμού που ορίζεται στο άρθρο 1 9β, ή τα οποία
προβλέπεται να ληφθούν κατά το εν λόγω διάστημα.
H ως άνω περίοδος μπορεί να παραταθεί, σύμφωνα με
την ίδια διαδικασία, εφόσον η εξέταση της κατάστασης
επιτρέπει το συμπέρασμα ότι οι στόχοι των μέτρων θα
πραγματοποιηθούν σε εύλογο συμπληρωματικό χρονικό
διάστημα. H χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας
κατά τα εν λόγω έτη είναι φθίνουσα.

Όταν το κράτος μέλος δεν μπορεί να παράσχει τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των
παρτίδων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 τρίτη περί
πτωση, υποδεικνύει τις εικαζόμενες πηγές εμφάνισης του
οργανισμού και τους λόγους για τους οποίους οι παρτίδες
δεν μπόρεσαν να εξακριβωθούν. H χορήγηση της χρημα
τοδότησης μπορεί να αποφασισθεί σύμφωνα με την ίδια
διαδικασία, κατόπιν εκτίμησης των πληροφοριών αυτών.

Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της παραγράφου 5 θα
καθοριστούν με εκτελεστικό κανονισμό, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α.

6.

Ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στην

Κοινότητα, μπορεί να αποφασίζεται με τη διαδικασία
των άρθρων 16α ή 17 ότι θα εφαρμοστούν και άλλες
δράσεις ή ότι άλλα μέτρα, θεσπιζόμενα ή προβλεπόμενα
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα συνοδεύεται από
ορισμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις ή προϋποθέσεις
αναγκαίες για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.
H διάθεση της ειδικής κοινοτικής χρηματοδοτικής συνει
σφοράς για τέτοιες περαιτέρω δράσεις, απαιτήσεις ή
προϋποθέσεις αποφασίζεται με την ίδια διαδικασία.
Εντός των διαθέσιμων πιστώσεων, η χρηματοδοτική
συνεισφορά της Κοινότητας καλύπτει μέχρι του 50 % των
δαπανών που αφορούν άμεσα αυτές τις περαιτέρω
δράσεις, απαιτήσεις ή προϋποθέσεις.
Όταν περαιτέρω απαιτήσεις ή προϋποθέσεις αποβλέπουν
κυρίως στην προστασία της Κοινότητας εκτός της
επικράτειας του οικείου κράτους μέλους, μπορεί να
αποφασισθεί κατά την αυτή διαδικασία ότι η χρηματο
δοτική συνεισφορά της Κοινότητας καλύπτει πλέον του
50% των δαπανών.

H χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας κατά τη
διάρκεια των εν λόγω ετών είναι χρονικά περιορισμένη
και φθίνουσα.
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7. H χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς της
Κοινότητας δεν θίγει τα τυχόν δικαιώματα του ενδιαφε
ρόμενου κράτους μέλους ή ιδιωτών έναντι τρίτων, συμπε
ριλαμβανομένων άλλων κρατών μελών στις προβλεπόμε
νες από το άρθρο 19δ παράγραφος 3 περιπτώσεις, για την
απόδοση δαπανών, την αποκατάσταση απωλειών ή
άλλων ζημιών, δυνάμει του εθνικού, του κοινοτικού ή
του διεθνούς δικαίου. Εφόσον οι εν λόγω δαπάνες,
απώλειες ή ζημίες καλύπτονται από την χρηματοδοτική
συνεισφορά της Κοινότητας, τα δικαιώματα αυτά θα
αποτελούν αντικείμενο αυτοδικαίας εκχώρησης στην
Κοινότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, η δε
εκχώρηση παράγει αποτελέσματα συγχρόνως με την
καταβολή της κοινοτικής συνεισφοράς.
8. H χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας
μπορεί να καταβάλλεται με δόσεις.
Εάν διαπιστωθεί ότι η χορηγούμενη χρηματοδοτική
συνεισφορά της Κοινότητας δεν είναι πλέον δικαιολογη
μένη, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

H χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας που χορη
γείται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δυνάμει των
παραγράφων 5 και 6 μπορεί να μειωθεί ή να ανασταλεί,
εάν αποδειχθεί ότι, βάσει των πληροφοριών που παρέχει
αυτό το κράτος μέλος, ή από τα αποτελέσματα των ερευ
νών που διεξάγονται κατ' εντολήν της Επιτροπής από
τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 19α, ή από τα αποτε
λέσματα εξέτασης την οποία έχει διεξαγάγει η Επιτροπή
με διαδικασίες ανάλογες εκείνων του άρθρου 24 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του
Συμβουλίου ('):
— δεν είναι δικαιολογημένη η εν όλω ή εν μέρει εκτέ
λεση των απαραίτητων μέτρων που λαμβάνονται
υπόψη δυνάμει των παραγράφων 5 ή 6, ή η μη τήρηση
των πρακτικών λεπτομερειών ή των προθεσμιών που
καθορίστηκαν βάσει αυτών των διατάξεων ή επιβάλ
λονταν από τους επιδιωκόμενους στόχους, ή

— τα μέτρα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή

— έχει διαπιστωθεί μια κατάσταση όπως αυτή που περι
γράφεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του προαναφε
ρόμενου κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 4253/88.
9. Τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
729/70 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 1970, περί

χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (2),
εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν.
C ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συμβουλίου, της 19ης Δε
κεμβρίου 1988, για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσε
ων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους καθώς και
με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και
των λοιπών υφιστάμενων χρηματοδοτικών οργάνων ( ΕΕ αριθ. L
374 της 31 . 12. 1988, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τε
λευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3193/94 ( ΕΕ αριθ. L 337
της 24. 12. 1994, σ. 11 ).
(2) ΕΕ αριθ. L 94 της 28 . 4. 1970, σ. 13· κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1287/95 (ΕΕ αριθ.
L 125 της 8 . 6. 1995, σ. 1 ).
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10. Τα ποσα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της
Κοινότητας που καταβάλλονται στο ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος δυνάμει των ανωτέρω παραγράφων 5 και 6,
επιστρέφονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από το κράτος
προς την Κοινότητα, εάν αποδειχθεί, από τις πηγές που
καθορίζονται στην παράγραφο 8, ότι:
— τα απαραίτητα μέτρα που ελήφθησαν υπόψη δυνάμει
των παραγράφων 5 ή 6,
— δεν εφαρμόσθηκαν ή

— δεν εφαρμόσθηκαν με τρόπο σύμφωνο με τις
λεπτομέρειες ή προθεσμίες που καθορίστηκαν
βάσει αυτών των διατάξεων ή που επιβάλλονται
από τους επιδιωκόμενους στόχους ή
— τα καταβληθέντα ποσά χρησιμοποιήθηκαν για
σκοπούς άλλους από εκείνους υπέρ των οποίων εδόθη
η χρηματοδοτική συνεισφορά ή
— έχει διαπιστωθεί μια κατάσταση όπως αυτή που περι
γράφεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του προαναφε
ρόμενου κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 4253/88.

Τα αναφερόμενα στη δεύτερη φράση της παραγράφου 7
δικαιώματα αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης στο
ενεχόμενο κράτος μέλος, παράγουσα αποτελέσματα από
τη στιγμή της επιστροφής των ποσών, στο βαθμό που τα
δικαιώματα καλύπτονται από αυτήν.
Οι τόκοι υπερημερίας καταλογίζονται στα μη επιστρεφό
μενα ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονο
μικού κανονισμού και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στις
οποίες προβαίνει η Επιτροπή με βάση τη διαδικασία του
άρθρου 16α.

ΆρSρο 19δ

1 . Σχετικά με τα αίτια εμφάνισης του επιβλαβούς
οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 19β, ισχύουν τα
ακόλουθα :

H Επιτροπή εξακριβώνει εάν η εμφάνιση του επιβλαβούς
οργανισμού στη συγκεκριμένη ζώνη προκλήθηκε από τη
διακίνηση, εντός της ζώνης αυτής, μιας ή περισσοτέρων
παρτίδων-φορέων του επιβλαβούς αυτού οργανισμού, και
προσδιορίζει το ή τα διαδοχικά κράτη μέλη από τα οποία
προέρχονται οι παρτίδες.

Το κράτος μέλος από το οποίο προέρχεται η
παρτίδα/παρτίδες-φορείς του επιβλαβούς οργανισμού,
είτε συμπίπτει είτε όχι με το ανωτέρω αναφερόμενο,
ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή, μετά από αίτησή της,
σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την κατα
γωγή της παρτίδας/παρτίδων και όλες τις σχετικές διοι
κητικές διατυπώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξετά
σεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία, προκειμένου να εξακριβωθούν οι λόγοι
για τους οποίους το εν λόγω κράτος μέλος δεν διεπί
στωσε ότι η παρτίδα/παρτίδες δεν πληρούσαν τις διατά
ξεις της παρούσας οδηγίας. Ενημερώνει επίσης την
Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, για τον προορισμό
όλων των άλλων παρτίδων που απεστάλησαν από την
ίδια καταγωγή/καταγωγές κατά τη διάρκεια ορισμένης
περιόδου.
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Προκειμένου να συμπληρωθούν οι εν λόγω πληροφορίες,
μπορούν να διεξαχθούν έρευνες κατ' εντολή της Επιτρο
πής από τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 19α.
2. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με αυτές
τις διατάξεις ή τις διατάξεις του άρθρου 1 5 παράγραφος 3
εξετάζονται στα πλαίσια της μόνιμης φυτοϋγειονομικής
επιτροπής προκειμένου να εξακριβωθούν οι ενδεχόμενες
ελλείψεις του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος
ή της εφαρμογής του και τα κατάλληλα διορθωτικά
μέτρα.

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1

χρησιμοποιούνται επίσης για να εξακριβωθεί, σύμφωνα
με τις διατάξεις της συνθήκης, το κατά πόσον το κράτος
μέλος προελεύσεως δεν διαπίστωσε ότι ή οι παρτίδες που
προκάλεσαν την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού
στην οικεία ζώνη δεν πληρούσαν τις διατάξεις της
οδηγίας, διότι δεν εκπλήρωσε κάποια από τις υποχρεώ
σεις στις οποίες υπόκειται δυνάμει της συνθήκης και της
παρούσας οδηγίας που αφορούν, ιδίως, τις εξετάσεις που
προβλέπει το άρθρο 6 ή τις επιθεωρήσεις που προβλέπει
το άρθρο 12 παράγραφος 1 .

3 . Όταν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 επιβε
βαιωθούν εις βάρος του κράτους μέλους που προβλέπεται
στο άρθρο 19γ παράγραφος 1 , δεν του χορηγείται χρημα

τοδοτική κοινοτική συνεισφορά, ή, αν έχει αποφασιστεί,
δεν εκταμιεύεται, ή, αν έχει ήδη καταβληθεί, τα καταβλη
θέντα ποσά επιστρέφονται στην Κοινότητα. Στην τελευ
ταία περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευ
ταίου εδαφίου του άρθρου 19γ παράγραφος 10.

Όταν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 επιβεβαιω

θούν εις βάρος άλλου κράτους μέλους, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, λαμβανομένων υπόψη
των διατάξεων της δεύτερης φράσης του άρθρου 19γ
παράγραφος 7 .»
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και υπο τον ορο οτι αυτο δεν θα επηρεάσει τις αποφάσεις
που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 19γ παράγραφος 5 ή
6 της οδηγίας 77/93 /EOK.
ΆρSρο 3

Εντός πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η
Επιτροπή 3α εξετάσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της
και 5α υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση συνοδευόμενη από
ενδεχόμενες προτάσεις τροποποιήσεων.
ΆρSρο 4

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου
να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας
οδηγίας την 1η Απριλίου 1998 ενημερώνουν δε αμέσως την
Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη
περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύο
νται από παρόμοια παραπομπή κατά τη δημοσίευσή της
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι
λεπτομέρειες της παραπομπής αποφασίζονται από τα κράτη
μέλη.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. H
Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.
ΆρSρο 5

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσί
ευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
ΆρSρο 6

ΆρSρο 2

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία έπειτα από
πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση διατάξεων σχετικά

με κατ' εξαίρεση περιπτώσεις υπερισχύοντος κοινοτικού
συμφέροντος που δικαιολογεί κοινοτική συνεισφορά μέχρι
70% σε δαπάνη που σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, εντός των ορίων που τίθε
νται από τις διαθέσιμες για τους σκοπούς αυτούς πιστώσεις

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 1997 .
Γm το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. VAN ΑΑRΤSΕΝ
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Ιανουαρίου 1997

που αναγνωρίζει ότι η παραγωγή οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές
στην Ισπανία, είναι λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών των οίνων, κατά πολύ
μικρότερη από τη ζήτηση
(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(97/8 5/E K)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου, της
16ης Μαρτίου 1987, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοι
νικής αγοράς ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 592/96 (2), και ιδίως το άρθρο 6

ότι, απο την εξέταση αυτών των αιτήσεων, κατέστη δυνατό
να διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω v.q.p.r.d πληρούν τους όρους
που απαιτούνται· ότι δεν υπήρξε υπέρβαση του ορίου των
3 615 εκταρίων που προβλέπεται από τον κανονισμό·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των
οίνων,

παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87, απαγορεύεται, μέχρι τις 31 Αυγούστου
1998, κάθε νέα φυτεία αμπέλου· ότι η διάταξη αυτή
προβλέπει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγή
σουν για τις περιόδους εμπορίας 1996/97 και 1997/98 άδειες
για νέες φυτείες για εκτάσεις που προορίζονται για την
παραγωγή:
— οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες
περιοχές (v.q.p.r.d.)
και

— επιτραπέζιων οίνων που προσδιορίζονται με μία από
τις ακόλουθες μνείες: « Landwein», «vin de pays»,
« indicazione geografica tipica», «vino de la tierra»,
«vinho régional », « régional wine» κ.λπ., για τα οποία η
Επιτροπή αναγνώρισε ότι η παραγωγή είναι, λόγω
των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, κατά πολύ
μικρότερη από τη ζήτηση·
ότι υποβλήθηκαν από την ισπανική κυβέρνηση, στις 3
Δεκεμβρίου 1996, αιτήσεις για την εφαρμογή αυτής της
διάταξης, όσον αφορά ορισμένα v.q.p.r.d·

(') ΕΕ αριά. L 84 της 27 . 3 . 1987, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 206 της 16. 8 . 1996, σ. 31 .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Οι v.q.p.r.d που αναφέρονται στο παράρτημα πληρούν τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 822/87, με την
επιφύλαξη ότι τηρείται, για το σύνολο των v.q.p.r.d μιας
ίδιας περιοχής, η αύξηση της έκτασης που αναφέρεται στο
ίδιο παράρτημα.

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπα
νίας.

Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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(σε εκτάρια)
Αυτόνομη κοινότητα

Denominación de origen

Έκταση
των νέων φυτειών

ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ

Málaga

30

ΑΡΑΓΟΝΙΑ

Somontano

30

ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

Tacoronte-Acentejo
Lanzarote
La Palma
Ycoden-Daute-Isora
El Hierro

Valle Orotava
Abona

Güimar

Σύνολο Καναρίων Νήσων
CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

Méntrida

120

Almansa

40

90

Σύνολο Castilla-La Mancha

160

Σύνολο Castilla y León

535

Bierzo

Cigales
Ribera del Duero
Rueda
Toro

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ

ΓΑΛΙΚΙΑ

Alella, Bages, Penedés, Priorato, Tarra
gona, Terra Alta
Conca de Barberà, Costera del Segre
Ampurdán-Costa Brava

500
91

14

Σύνολο Καταλονίας

605

Σύνολο Γαλικίας

240

Rías Baixas
Ribeiro
Valdeorras
Ribeira Sacra
Monterrei

LA RIOJA

Rioja

1 060

NABAPA

Rioja

140

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ

Rioja
Chacolí

325
5

Σύνολο Χώρας των Βάσκων
ΒΑΛΕΝΣΙΑ

Utiel-Requena

330
150

Σύνολο Ισπανίας

3 370

EL
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιανουαρίου 1997

σχετικά με την ειδική οικονομική συνδρομή της Κοινότητας για την επίβλεψη της εξάλειψης
του αφθώδους πυρετού στην Ελλάδα
(Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(97/86/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 9Û/424/EOK του Συμβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνια
τρικό τομέα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 94/370/EK (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2
και το άρθρο 11 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ότι η Ελλάδα, με επιστολή της, της 19ης Σεπτεμβρίου 1996,
υπέβαλε πρόγραμμα για την επίβλεψη της νόσου του αφθώ
δους πυρετού στη Ροδόπη· ότι, στο πρόγραμμα αυτό λαμβά
νονται υπόψη οι διατάξεις του παραρτήματος II της απόφα
σης 96/526/EK·

ότι, για τους σκοπούς της επίβλεψης της νόσου, μπορεί ένα
χωριό να θεωρηθεί επιδημιολογική μονάδα, τουλάχιστον σε
ό,τι αφορά τις εκμεταλλεύσεις εκτροφής αιγοπροβάτων·
ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση κοινοτικής οικονο
μικής βοήθειας για την επίβλεψη του προγράμματος που
υπέβαλε η Ελλάδα·

ότι, στην Ελλάδα, από τις 3 Ιουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμ
βρίου 1996, παρουσιάστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρε
τού·

ότι η εμφάνιση της εν λόγω νόσου αποτελεί σοβαρό
κίνδυνο για το ζωικό κεφάλαιο της Κοινότητας και, προκει
μένου να βοηθήσει στην εξάλειψη της νόσου το συντομό
τερο δυνατό, η Κοινότητα έχει τη δυνατότητα να συνδράμει
με οικονομική βοήθεια·

ότι, όταν η παρουσία αφθώδους πυρετού επιβεβαιώθηκε
επισήμως, οι ελληνικές αρχές θέσπισαν μέτρα εντός του
πλαισίου των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της

ότι πρέπει για λόγους που αφορούν κυρίως τον έλεγχο, να
εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 729/70 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 1970, περί
χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
2048/88 (7)·

ότι, για να γίνει ορθή οικονομική διαχείριση, πρέπει η
Ελλάδα να στείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα
στην Επιτροπή·

απόφασης 90/424/EOK και των ανάλογων διατάξεων της

ότι πρέπει να καθορισθεί εκ των προτέρων το μέγιστο ύψος

οδηγίας 85/51 1 /EOK του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου
1985, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέ
μηση του αφθώδους πυρετού (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της
Φινλανδίας και της Σουηδίας· ότι οι ελληνικές αρχές
ανακοίνωσαν τη λήψη μέτρων αυτού του είδους·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής

ότι, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού
τον Ιούλιο 1996 στην Ελλάδα, η Επιτροπή εξέδωσε την
απόφαση 96/440/EK, της 18ης Ιουλίου 1996, σχετικά με
ορισμένα μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό (4)· ότι,
δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί ως προς τη νόσο,
η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε και τα ληφθέντα μέτρα για
την προστασία από τη νόσο τροποποιήθηκαν με την
απόφαση 96/526/EK της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου
1996, σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας από τον
αφθώδη πυρετό στην Ελλάδα και την κατάργηση της
απόφασης 96/440/EK (5)'

ότι η κατάσταση ως προς τον αφθώδη πυρετό απαιτεί εντα
τική επίβλεψη·
(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

224
168
315
181
221

της
της
της
της
της

18 . 8 . 1990, σ. 19.
2 . 7 . 1994, σ. 31 .
26. 11 . 1985, σ. 11 .
20. 7. 1996, σ. 38 .
31 . 8 . 1996, σ. 65 .

της οικονομικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη δράση·

επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

1.

Εγκρίνεται το πρόγραμμα επίβλεψης του αφθώδους

πυρετού που υπεβλήθη στις 19 Σεπτεμβρίου 1996.

2. Για την επίβλεψη της νόσου του αφθώδους πυρετού
κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 1996 μέχρι 31 Δεκεμ
βρίου 1996, η Ελλάδα δύναται να λάβει κοινοτική οικονο
μική βοήθεια. H επίβλεψη πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παραρτήματος II της απόφασης 96/526/
ΕΚ. H οικονομική συνδρομή της Κοινότητας ανέρχεται στο
70 % του κόστους για:
(6) ΕΕ αριθ. L 94 της 28 . 4. 1970, σ. 13 .
(7) ΕΕ αριθ. L 185 της 15 . 7 . 1988, σ. 1 .
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— την κλινική εξέταση βοοειδών και αιγοπροβάτων,
— την τήρηση μητρώων με επιδημιολογικά στοιχεία για τις·
ελεγχθείσες αγέλες,
— τη συλλογή και μεταφορά δειγμάτων αίματος,
— την αγορά αντιδραστηρίων και την εργαστηριακή
εξέταση των δειγμάτων.

3.

30 . 1 . 97

H οικονομική συνδρομή της Κοινότητας περιορίζεται

σε 30 000 Ecu.

Άρθρο 3

Εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, τα άρθρα 8 και
9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70.

Άρθρο 2

Άρθρο 4

1 . H κοινοτική οικονομική συνδρομή θα χορηγηθεί αφού
υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημο

2.

κρατία.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο

άρθρο 1 παράγραφος 1 , περιλαμβάνουν:
α) επιδημιολογική έκθεση για όλους τους ελέγχους που
έχουν διενεργηθεί σε κάθε επαρχιακό κτηνιατρικό

Βρυξελλες, 10 Ιανουαρίου 1997.

υποσταθμό·

β) έκθεση για τις διενεργηθείσες εργαστηριακές εξετάσεις·
γ) χρηματοδοτική έκθεση που περιλαμβάνει κατάλογο των
δικαιούχων, τον τόπο εγκατάστασής τους και το κατα
βληθέν ποσό.

Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Ιανουαρίου 1997

όσον αφορά μία ειδική κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή σχετικά με τη διάγνωση και τα
μέτρα διαχείρισης που αποσκοπούν στην εξάλειψη της νόσου του αφθώδους πυρετού στην
Ελλάδα

(Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(97/87/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 1990, για τις δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα ('),
όπως τροποποιήθηκε τελίυταία από την απόφαση
94/370/EK (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το
άρθρο 11 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ότι το 1994 και το 1996 εκδηλώθηκαν κρούσματα αφθώδους
πυρετού στην Ελλάδα·
ότι το 1994 και το 1996 o ιός της νόσου του αφθώδους πυρε
τού εισήχθη στην Ελλάδα από το εξωτερικό·
ότι η εμφάνιση αυτής της νόσου αποτελεί σοβαρό κίνδυνο
για το κοινοτικό ζωικό κεφάλαιο· ότι η Κοινότητα έχει τη
δυνατότητα να παράσχει χρηματοδοτική αρωγή στα κράτη
μέλη για την ταχεία εξάλειψη αυτής της νόσου·

ότι είναι αναγκαίο η Ελλάδα να έχει υψηλό επίπεδο ετοιμό
τητας για την εξάλειψη της νόσου του αφθώδους πυρετού
και ιδίως στις περιοχές οι οποίες θεωρούνται από την
άποψη αυτή περιοχές υψηλού κινδύνου·

Άρθρο 1

1.

Αποσκοπώντας να εξασφαλισθεί ότι η Ελλάδα δύναται

να παράσχει ένα υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας για την
εξάλειψη της νόσου του αφθώδους πυρετού σε περιοχές που
εκτιμάται ότι κινδυνεύουν από αυτή τη νόσο, η Κοινότητα
χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση για:

— αγορά και εγκατάσταση διαγνωστικού εξοπλισμού στο
εθνικό εργαστήριο για τον αφθώδη πυρετό, όπως εμφαί
νεται στο παράρτημα, μέρος A,
— αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού όπως εμφαίνεται
στο παράρτημα, μέρος B, για την καταγραφή επιδημιο
λογικών στοιχείων και για τη δημιουργία δικτύου με το
οποίο θα συνδεθούν απευθείας οι νομαρχιακές κτηνια
τρικές υπηρεσίες των νομών Ροδόπης και Έβρου, το
εθνικό εργαστήριο για τον αφθώδη πυρετό και το εθνικό
κέντρο αντιμετώπισης νοσολογικών καταστάσεων έκτα
κτης ανάγκης,

— κατάρτιση και διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης
όπως εμφαίνεται στο παράρτημα, μέρος Γ.
2. H κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση για μέτρα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισοδυναμεί με το 70 % των
δαπανών με τις οποίες επιβαρύνεται η Ελλάδα.

ότι, λόγω της σημασίας του υψηλού επιπέδου ετοιμότητας
σε όλα τα επίπεδα τα οποία συμβάλλουν στην εξάλειψη της
νόσου, είναι σκόπιμο να παρασχεθεί χρηματοδοτική αρωγή
για να καλυφθούν οι δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται η
Ελλάδα, μέχρι το ποσό των 170 000 Ecu κατ' ανώτατο όριο·

3 . H αγορά και η εγκατάσταση εξοπλισμού, όπως αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1 , πρέπει να λάβει χώρα πριν από τις
30 Ιουνίου 1997· η κατάρτιση και οι ασκήσεις προσομοί
ωσης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμ

ότι η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή θα χορηγηθεί
εφόσον τα προβλεπόμενα μέτρα υλοποιηθούν και εφόσον οι
αρχές θα έχουν διαβιβάσει όλη την αναγκαία πληροφόρηση
εντός των ορισμένων προθεσμιών

Άρθρο 2

ότι, για εποπτικούς λόγους, ισχύουν τα άρθρα 8 και 9 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου, της 21ης
Απριλίου 1970, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο

βρίου 1997 .

1 . H κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή ανέρχεται στο
ποσό των 170 000 Ecu κατ' ανώτατο όριο.
Άρθρο 3

νισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2048/88 (4)·

H κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση χορηγείται εφόσον
έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συνοδευ
τική τεκμηρίωση τεχνικής και χρηματοοικονομικής φύσης.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής

H τεκμηρίωση αυτή πρέπει να έχει υποβληθεί πριν από την

επιτροπής,
(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

224 της 18 . 8 . 1990, σ. 19.
168 της 2. 7 . 1994, σ. 31 .
94 της 28 . 4. 1970, σ. 13 .
185 της 15 . 7. 1988, σ. 1 .

1η Μαρτίου 1998 .
Άρθρο 4

Τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του
Συμβουλίου ισχύουν mutatis mutandis.

Αριθ. L 27/40
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Άρθρο 5

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ

Μέρος A

Εργαστηριακός εξοπλισμός (κατ' εκτίμηση)
(σε δραχμές)

1 . Πλυντήριο υπερήχων 14 λίτρων
2. Φυγόκεντρος
3 . Κατακόρυφος καταψύκτης εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών
4. Καταψύκτης (θερμοκρασία - 40° C)
5 . Αντλία κενού για αναρρόφηση με σιφώνια
6. Δύο προσωπικοί υπολογιστές και ένας μετρητής αποικιών
7 . Κλίβανος 37° C
8 . Έξι ( 6) σιφώνια
9. Γυάλινα και πλαστικά σκεύη
10. Ιματισμός ασφαλείας για εργαστηριακές εργασίες
1 1 . Σταθμός εργασίας με στρωτή ροή αέρα
12 . Ζυγαριά ακριβείας
13 . Εργαστηριακό πεχάμετρο
14. Θερμαινόμενη εστία με μαγνητικό αναδευτήρα
15 . Ανακινούμενο υδατόλουτρο
16. Πλυντήριο μικροπλακών (handy wash )
17 . Fire boy
18 . Σύστημα καθαρισμού νερού διπλής απόσταξης
19. Αναδευτήρας (vortex )
20. Γαλακτωματοποιητής ιστών (stomacher)
21 . Κλίβανος — αποστειρωτής
22 . Λυοφιλοποιητής
23 . Υδατόλουτρο με θερμοστάτη και κυκλοφορητή
24. Επιδαπέδιο αυτόκλειστο

900 000

800 000
3 850 000
1 000 000

500 000

1 300 000
1 000 000
1 200 000
600 000

800 000
1 800 000
650 000

250 000
130 000
1 000 000
600 000

250 000
4 000 000
90 000

1 300 000
600 000
3 500 000
1 000 000

2 000 000

25 . Διοφθάλμιο μικροσκόπιο με φωτογραφική μηχανή
26. Συσκευή φωτοαγώγιμου συντονισμού (PCR )
27 . Διάφορα

1 500 000
10 000 000

10 000 000

Σύνολο κατ' ανώτατο όριο

50 620 000

Μέρος B

Εξοπλισμός για καταγραφή και μεταβίβαση επιδημιολογικών δεδομένων (κατ' εκτίμηση)
(σε δραχμές)

Προσωπικοί υπολογιστές — μηχανήματα
Εκτυπωτές
Διαμορφωτές (modems )
Λογισμικό
Τηλεομοιοτυπία

12 μονάδες
12 μονάδες
12 μονάδες

x 450 000

5 400 000

x 250 000

3 000 000

x 250 000

3 000 000
2 000 000
300 000

Διάφορα

2 000 000

Σύνολο κατ' ανώτατο όριο

15 700 000
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Μέρος Γ

Κατάρτιση (κατ' εκτίμηση)
(σε δραχμές)

Κατάρτιση προσωπικού στη χρήση του δικτύου πληροφορικής
Κατάρτιση προσωπικού στην επιδημιολογία
Κατάρτιση εργαστηριακού προσωπικού
Άσκηση προσομοίωσης αφθώδους πυρετού

2 000 000
500 000
1 000 000

Διάφορα

Σύνολο κατ' ανώτατο όριο

Γενικό σύνολο (A + B + Γ)

1 500 000
1 500 000

6 500 000

72 820 000
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ης Ιανουαρίου 1997

περί εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος
καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και
Ναμίμπιας
(97/88/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και
των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεά
των ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

χωρών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουη

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου, της 5ης
Μαρτίου 1990, σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται σε
γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού (ΑΚΕ) ή των υπερπόντιων χωρών και
εδαφών (ΥΧΕ) ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 619/96 (2), και ιδίως το άρθρο 27,

δίας,

τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 589/96 της Επιτροπής, της 2ας
Απριλίου 1996, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρ
μογής στον τομέα του βοείου κρέατος του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου σχετικά με το καθε
στώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε
ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση
γεωργικών προϊόντων προέλευσης κρατών Αφρικής, Καραϊ
βικής και Ειρηνικού ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών (3),

Τα ακόλουθα κράτη μέλη εκδίδουν, στις 21 Ιανουαρίου

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

1997, πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα

που υπάγονται στον τομέα του βοείου κρέατος, εκφρασμένα
σε αποστεωμένο κρέας, καταγωγής ορισμένων κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για
τις ακόλουθες ποσότητες για χώρες καταγωγής:
Δανία:

και ιδίως το άρθρο 4,

— 15,000 τόνοι καταγωγής Μαδαγασκάρης·

Εκτιμώντας:

Γψμανία:

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/96 προβλέπει
τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για
προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος· ότι, εντούτοις, οι
εισαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός των ορίων
των ποσοτήτων που προβλέπονται για καθεμία από αυτές
τις χώρες εξαγωγής·

— 13,500 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 160,000 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης·

ότι οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από
1ης έως 10 Ιανουαρίου 1997, εκφρασμένες σε αποστεωμένο
κρέας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/96, δεν
υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας,
Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και
Ναμίμπιας τις ποσότητες που διατίθενται για τις χώρες
αυτές· ότι είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά
εισαγωγής για τις ζητούμενες ποσότητες από τις χώρες
αυτές·
ότι πρέπει να προβούμε στον καθορισμό των ποσοτήτων
για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την
1η Φεβρουαρίου 1997, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότη
τας 52 100 τόνων

ότι είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν
θίγει την οδηγία 72/462/EOK του Συμβουλίου, της 12ης
(') EE αριθ. L 84 της 30. 3 . 1990, σ. 85 .
(2) E E αριθ. L 89 της 10. 4. 1996, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 84 της 3 . 4. 1996, σ. 22 .

Ηνωμένο Βασίλειο:

— 750,000 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 50,000 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης,
— 220,000 τόνοι καταγωγής Ναμίμπιας.
Άρθρο 2

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού
( ΕΚ) αριθ. 589/96, κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων
ημερών του Φεβρουαρίου 1997, για τις ακόλουθες ποσότη
τες βοείου αποστεωμένου κρέατος:
Μπουτσουάνα :
Κένυα :

Μαδαγασκάρη :
Σουαζιλάνδη:
Ζιμπάμπουε :
Ναμίμπια:

18 152,500
142,000
7 564,000
3 153,000

τόνοι,
τόνοι,
τόνοι,
τόνοι,

9 100,000 τόνοι,
12 780,000 τόνοι.

(4) EE αριθ. L 302 της 31 . 12 . 1972, σ. 28 .
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Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 1997

με την οποία ορισμένα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να προβλέπουν παρεκκλίσεις από
ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 77/93/EOK του Συμβουλίου όσον αφορά τα γεώμηλα προς
σπορά καταγωγής Καναδά
(Τα κείμενα στην ισπανική, ελληνική, ιταλική και πορτογαλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(97/89/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι, οι πληροφορίες τις οποίες είχε o Καναδάς αποδεικνύουν
ότι o Καναδάς έχει αναπτύξει περαιτέρω το πρόγραμμά του
για τη ριζική καταπολέμηση των εν λόγω επιβλαβών οργα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

νισμών στις επαρχίες New Brunswick και Prince Edward
Island· ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι το

την οδηγία 77/93/EOK του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμ
βρίου 1976, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγω
γής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή
τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο
εσωτερικό της Κοινότητας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 96/78/EK της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 14 παράγραφος 1 ,
το αίτημα που υποβλήθηκε από την Πορτογαλία,
Εκτιμώντας:

ότι, βάσει των διατάξεων της οδηγίας 77/93/EOK, τα
γεώμηλα προς σπορά που κατάγονται από την αμερικανική
ήπειρο δεν είναι, καταρχήν, δυνατόν να εισαχθούν στην
Κοινότητα·

ότι, ωστόσο, η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να
προβλέπουν παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα, εφόσον
διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλα
βών οργανισμών·

ότι, στην Πορτογαλία, η φύτευση και η καλλιέργεια γεωμή
λων προς φύτευση ορισμένων ποικιλιών Βόρειας Αμερικής
για την παραγωγή γεωμήλων αποτελεί καθιερωμένη
πρακτική· ότι ένα μέρος του εφοδιασμού σε γεώμηλα προς
φύτευση των εν λόγω ποικιλιών εξασφαλίζεται μέσω εισα
γωγών από τον Καναδά·
ότι, με την απόφαση 96/6/EK (3), η Επιτροπή ενέκρινε
παρεκκλίσεις με βάση την έννοια της «απαλλαγμένης
ζώνης» και με την επιφύλαξη ορισμένων τεχνικών προϋπο
θέσεων για την πρόληψη του κινδύνου της εξάπλωσης
ορισμένων επιβλαβών οργανισμών ότι η ισχύς της εν λόγω
έγκρισης έληξε στις 3 1 Μαρτίου 1 996· ότι η Επιτροπή επίσης
προέβλεψε ότι οι παρεκκλίσεις αυτές θα παρείχαν την
ευκαιρία να επιδιωχθεί επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας
της έννοιας της «απαλλαγμένης ζώνης»·

πρόγραμμα για τη ριζική καταπολέμηση του ιού που προκα
λεί ατράκτωση των κονδύλων γεωμήλων έχει αποδειχθεί
πλήρως αποτελεσματικό στις εν λόγω επαρχίες και ότι το
πρόγραμμα για τη ριζική καταπολέμηση του Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus έχει επίσης αποδειχθεί σχεδόν
πλήρως αποτελεσματικό σε ορισμένες περιοχές του Prince
Edward Island· ότι δεν διαπιστώθηκαν ίχνη της ασθένειας σε
δείγματα που ελήφθησαν από γεώμηλα προς σπορά καταγω
γής Prince Edward Island που εισήλθαν σύμφωνα με την
απόφαση 96/6/EK· ότι δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν
επαρκή στοιχεία που να αντιστρατεύονται την ορθή εφαρ
μογή της έννοιας της «απαλλαγμένης ζώνης» και, ως εκ
τούτου, να αντιμάχονται στην αναγνώριση των διατάξεων
που εφαρμόζονται εκεί ως ισοδυνάμων με τις κοινοτικές
διατάξεις για την καταπολέμηση του Clavibacter michiganen
sis ssp. sepedonicus -

ότι, ωστόσο, η Ιταλία πληροφόρησε την Επιτροπή, στις 14
Μαρτίου 1996, ότι δείγμα, που ελήφθη από φυτά γεωμήλων
που εισήχθησαν σύμφωνα με την απόφαση 96/6/EK και
καταγωγής της επαρχίας New Brunswick, θεωρήθηκε ως
μολυσμένο από τον ιό Clavibacter michiganensis ssp. sepedo
nicus· ότι, μέχρι σήμερα, η πηγή μόλυνσης δεν διαπιστώ
θηκε- ότι, κατά συνέπεια, για λόγους ασφάλειας πρέπει να
αναβληθεί προσωρινά η αναγνώριση του συστήματος
«απαλλαγμένες ζώνες» στην επαρχία του New Brunswick,
γεγονός που συνεπάγεται την προσωρινή απαγόρευση εισα
γωγής γεωμήλων προς σπορά που προέρχεται από την εν
λόγω επαρχία, προκειμένου να επιτραπεί στις καναδικές
αρχές να φέρουν εις πέρας τις έρευνές τους σχετικά με την
πηγή της εν λόγω μόλυνσης·

ότι, στην περίπτωση του δείγματος ή των δειγμάτων που
ελήφθησαν από τα γεώμηλα προς σπορά που εισήχθησαν
στην Κοινότητα και διαπιστώθηκαν ως μολυσμένα από τον
ιό Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, απεδείχθη ότι
έπρεπε να ληφθούν νομοθετικές, διοικητικές ή άλλες διατά
ξεις ώστε να βελτιωθεί το σύστημα γενεαλογικής εξακρίβω
σης στον Καναδά·

ότι είναι γνωστό ότι o Καναδάς δεν είναι ακόμα τελείως
απαλλαγμένος από τον ιό που προκαλεί ατράκτωση των
γεωμήλων potato spindle tuber viroid ούτε από το Clavibacter
michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spiecker

ότι, ωστόσο, ως αποτέλεσμα επιθεωρήσεων που διενεργήθη
καν το 1 996 από την υπηρεσία κτηνιατρικής και φυτοϋγειο

mann Kat Kotthoff) Davis et al·

νομικής επιθεώρησης της Κοινότητας στα εισάγοντα κράτη

(1 ) ΕΕ αριθ. L 26 της 31 . 1 . 1977, σ. 20.
(2) EE αριθ. L 321 της 12 . 12. 1996, σ. 20.
(-1) E E αριά. L 2 της 4. 1 . 1996, σ. 24.

μέλη, διαπιστώθηκε ότι πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένοι
τεχνικοί όροι, προκειμένου να βελτιωθεί στα κράτη μέλη το
σύστημα γενεαλογικής εξακρίβωσης των εισαγόμενων
παρτίδων
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ότι είναι, επομένως, δυνατό να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος εξάπλωσης των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών,
εφόσον τα γεώμηλα προς σπορά προέρχονται από περιοχές
που έχουν δηλωθεί, με επιστημονικά στοιχεία, ως απαλλαγ
μένες από τον ιό που προκαλεί την ατράκωση των κονδύ

λων γεωμήλων και από τον Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus, και ότι τηρούνται ορισμένες βελτιωμένες ειδικές
τεχνικές προϋποθέσεις·
ότι η Επιτροπή θα διασφαλίζει ότι o Καναδάς παρέχει όλες
τις τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται για την παρακο
λούθηση της λειτουργίας των προστατευτικών μέτρων που
απαιτούνται, σύμφωνα με τις εν λόγω τεχνικές προϋποθέ
σεις, και για την αξιολόγηση της λειτουργίας της έννοιας
της «απαλλαγμένης ζώνης»·
ότι o κίνδυνος της εγκατάστασης και της εξάπλωσης του
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus είναι υψηλός στις
υγρές και ψυχρές περιοχές· ότι, ως εκ τούτου, η παρέκκλιση
δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη τα οποία είναι
ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε τέτοιους κινδύνους, δηλαδή
Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Σουηδία, και
Ηνωμένο Βασίλειο· ότι είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο η
εξουσιοδότηση να μην εφαρμόζεται στα εν λόγω κράτη
μέλη, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών ως προς τις
γεωργικές και οικολογικές συνθήκες·

ότι, συνεπώς, οι παρεκκλίσεις πρέπει να επιτρέπονται για
την επόμενη περίοδο εμπορίας γεωμήλων προς σπορά,
εφόσον περιλαμβάνουν τους προαναφερθέντες όρους και με
την επιφύλαξη της οδηγίας 66/403/EOK του Συμβουλίου ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/72/
ΕΚ (:), και της οδηγίας 70/457/EOK του Συμβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε τελίυταία από την πράξη προσχώρη
σης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής
επιτροπής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1
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Island, οι οποίες έχουν επίσημα δηλωθεί από το «Agri
culture and Agri-food Canada» ως απαλλαγμένες τόσο
από από ατράκτωση των κονδύλων γεωμήλων όσο και
από το Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus και
πληρούν τους ακόλουθους όρους, ανεξάρτητα από το
αν η εκμετάλλευση των αγρών γίνεται από παραγω
γούς που βρίσκονται εντός ή εκτός της περιοχής:
i) οι περιοχές:

— είτε αποτελούνται από αγρούς που ανήκουν ή
μισθώνονται από τρεις τουλάχιστον διαφορετι
κούς παραγωγούς γεωμήλων,

— είτε καλύπτουν έκταση τεσσάρων τουλάχιστον
τετραγωνικών χιλιομέτρων, και περιβάλλονται
πλήρως από νερό ή αγρούς όπου δεν έχει διαπι
στωθεί η ύπαρξη των εν λόγω επιβλαβών οργα
νισμών κατά την προηγούμενη τριετία·

ii) όλα τα γεώμηλα που παράγονται στην περιοχή
προέρχονται άμεσα από γεώμηλα προς σπορά της

κατηγορίας «Pré-élite», « Élite-I», « Élite-II» ή

«Élite-III», που έχουν παραχθεί σε εκμεταλλεύσεις
αναγνωρισμένες για την παραγωγή γεωμήλων προς
σπορά των κατηγοριών «Pré-élite» ή «Élite-I» και οι
οποίες είναι είτε κρατικές εκμεταλλεύσεις είτε
έχουν επίσημα αναγνωριστεί και ελέγχονται προς
τον σκοπό αυτό·

iii) η επιφάνεια η χρησιμοποιούμενη για την παραγωγή
γεωμήλων που δεν αναγνωρίζονται τελικά ως
γεώμηλα προς σπορά δεν υπερβαίνει το ένα πέμπτο
της επιφάνειας που χρησιμοποιείται για την παρα
γωγή γεωμήλων που έχουν αναγνωριστεί ως
γεώμηλα προς σπορά·

iv) οι συστηματικές και αντιπροσωπευτικές ετήσιες
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών, υπό

κατάλληλες συνθήκες για τον εντοπισμό των εν
λόγω οργανισμών, σε όλες τις φυτείες γεωμήλων
που βρίσκονται στην περιοχή, καθώς και σε
γεώμηλα που παράγονται στην περιοχή αυτή,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εργαστη
ριακών αναλύσεων, δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα ή
δεν έχουν παράσχει άλλο στοιχείο που ενδέχεται
να θέσει υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι η

1 . H Ελληνική· Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η
Ιταλική Δημοκρατία και η Πορτογαλική Δημοκρατία εξου

περιοχή είναι απαλλαγμένη από την ασθένεια

σιοδοτούνται να προβλέπουν, βάσει των όρων που παρατί
θενται στην παράγραφο 2, παρεκκλίσεις από το άρθρο 4
παράγραφος 1 της οδηγίας 77/93/EOK όσον αφορά τις
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος A
σημείο 10, καθώς και από το άρθρο 5 παράγραφος 1 και
από το άρθρο 1 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση
της οδηγίας αυτής όσον αφορά τις απαιτήσεις που αναφέ
ρονται στο παράρτημα IV μέρος A τμήμα I σημεία 25.2 και
25.3, για γεώμηλα προς σπορά της ποικιλίας Kennebec,
καταγωγής Καναδά.

v) έχουν θεσπιστεί νομοθετικές, διοικητικές ή άλλες
διατάξεις ώστε να διασφαλίζεται ότι:
— γεώμηλα που προέρχονται από περιοχές του
Καναδά, εκτός εκείνων που έχει διαπιστωθεί ότι
είναι απαλλαγμένες από την ασθένεια, ή από
χώρες όπου έχει διαπιστωθεί η εμφάνιση των εν
λόγω επιβλαβών οργανισμών δεν είναι δυνατό
να εισέλθουν στις εν λόγω περιοχές,
— γεώμηλα καταγωγής των περιοχών αυτών ή
εμπορευματοκιβώτια,
υλικό
συκευασίας,
οχήματα και εξοπλισμός που χρηισμοποιείται
για τη διακίνηση, τη διαλογή και την ετοιμασία

2.

Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

τα γεώμηλα προς σπορά που έχουν παραχθεί σε
αγρούς που βρίσκονται στις περιοχές του Prince Edward

(') EE αριθ. 125 της 11 . 7 . 1966, σ. 2320/66.
(2) ΕΕ αρι3. L 304 της 27 . 11 . 1996, σ. 10.
(3 ) ΕΕ αριθ. L 225 της 12 . 10. 1970, σ. 1 .

και

στις περιοχές αυτές, δεν είναι δυνατό να έρχο
νται σε επαφή με γεώμηλα, υλικό ή εξοπλισμό
που προέρχεται από περιοχές εκτός εκείνων που
έχουν αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένες από την
ασθένεια.
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H παρούσα διάταξη ισχύει επίσης στις περιπτώσεις
όπου τις γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός
των περιοχών που θεωρούνται απαλλαγμένες από
την ασθένεια εκμεταλλεύονται επιχειρήσεις, οι
οποίες βρίσκονται εκτός των περιοχών αυτών ή
όπου επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των εν
λόγω περιοχών εκμεταλλεύονται γεωργικές εκτά
σεις που βρίσκονται εκτός αυτών

που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο εισαγωγέα του
κράτους μέλους εισαγωγής,
και

— κατά την στιγμή φόρτωσης του πλοίου, δύο σφραγι
σμένοι σάκοι γεωμήλων από κάθε μία από τις
παρτίδες που εξάγονται προς την Κοινότητα, να
αποθηκεύονται υπό τον έλεγχο της αρχής «Agri
culture and Agri-Food Canada», τουλάχιστον έως
ότου είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των ελέγ
χων που αναφέρονται στο στοιχείο θ),
— ότι οι παρτίδες φυλάσσονται χωριστά οι μεν από
τις δε κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών, συμπε
ριλαμβανομένης της μεταφοράς, τουλάχιστον ως
την παράδοση στις εγκαταστάσεις των εισαγωγέων

νi) H «Agriculture and Agri-Food Canada» παρέχει στην
Επιτροπή πλήρη κατάλογο των περιοχών που έχουν
δηλωθεί απαλλαγμένες ασθενειών, συνοδευόμενο
από χάρτη των σχετικών επαρχιών, που ενημερώνε
ται ετησίως και υποδεικνύει, με κατάλληλη
σήμανση, την γεωγραφική κατανομή των περιοχών·
β)

πιστοποιείται επίσημα ότι τα γεώμηλα προς σπορά
είναι γεώμηλα που πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέ
σεις που καθορίζονται γαι την κατηγορία « Founda
tion»·

γ)

για κάθε παρτίδα που προορίζεται για εξαγωγή στην
Κοινότητα λαμβάνονται επίσημα δείγματα· η παρτίδα
μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά κονδύλους
γεωμήλων μιας μόνο ποικιλίας, που έχουν παραχθεί
από μια επιχείρηση Kat με τον ίδιο αριθμό αναφοράς.
Τα δείγματα εξετάζονται από επίσημα εργαστήρια
προς ανίχνευση κάθε εμφάνισης του ιού που προκαλεί
ατράκτωση των κονδύλων ή του Clavibacter michiga
nensis ssp. sepedonicus· τα δείγματα για την ανίχνευση
του ιού που προκαλεί ατράκτωση γεωμήλων είναι
κόνδυλοι γεωμήλων ή φύλλα που λαμβάνονται από τη
συγκομιδή από την οποία προέρχεται η παρτίδα· για
την ανίχνευση του Clavibacter michiganensis ssp. sepedo
nicus λαμβάνεται ένα δείγμα 200 τουλάχιστον κονδύ

λων γεωμήλων ανά παρτίδα 25 ή λιγότερων τόνων· οι
εξετάσεις πραγματοποιούνται στο σύνολο των δειγμά
των με τις ακόλουθες μεθόδους:
— όσον αφορά τον ιό που προκαλεί ατράκτωση των
κονδύλων γεωμήλων, χρησιμοποιείται η μέθοδος
«reverse-page» ή η διαδικασία υβριδοποίησης
«C -DΝΑ»,

— όσον αφορά το Clavibacter michiganensis ssp. sepedo
nicus, χρησιμοποιείται τουλάχιστον η μέθοδος που
περιγράφεται στη « Μέθοδο για την ανίχνευση και
διάγνωση του βακτηρίου που προκαλεί δακτυλι

οειδή σήψη (ring rot) σε παρτίδες γεωμήλων», όπως
προβλέπεται στην οδηγία 93/85/EOK του Συμβου
λίου C )"

δ)

οι νομοθετικές, διοικητικές ή άλλες διατάξεις ελήφθη
σαν ώστε να εξασφαλισθεί:

— μια άμεση εποπτεία και έλεγχος από την αρχή
πιστοποίησης (δηλαδή «Agriculture and Agri-Food
Canada») της διαδικασίας δειγματοληψίας δηλαδή
συγκομιδή, σήμανση και σφράγιση καθώς και του
συστήματος σήμανσης με κατάλληλες διαδικασίες
τοποθέτησης των ετικετών, κατά τρόπο ώστε μία
αριθμημένη ετικέτα να χρησιμοποιείται και να
τοποθετείται χωριστά από την ετικέτα πιστοποίη
σης στους σάκους που αποτελούν κάθε παρτίδα των
σπόρων προς σπορά μιας αποστολής προς την
Κοινότητα καθώς και ένας χρωματικός κωδικός
(') ΕΕ αριθ. L 259 της 18 . 10. 1993, σ. 1 .

Αριθ. L 27/47

που αναφέρονται στο στοιχείο στ)·

ε)

το απαιτούμενο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό εκδί
δεται χωριστά για κάθε αποστολή και μόνον εφόσον
διαπιστωθεί από τους ασχολούμενος με το πρόβλημα
επιστήμονες ότι οι εξετάσεις που αναφέρονται στο
στοιχείο γ) δεν προκαλούν υποψίες ή δεν αποδει
κνύουν ότι η αποστολή έχει μολυνθεί από τον ιό που
προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων ή το Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus και, ειδικότερα, ότι η
δοκιμασία με τη μέθοδο ΙF είναι αρνητική.
Στο πιστοποιητικό αναφέρεται, στο σημείο «πρόσθετη
δήλωση» ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα
στοιχεία α), β) και γ), και αναγράφεται η ονομασία
της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που παρήγαγαν τις
παρτίδες των γεωμήλων προς σπορά και οι αντίστοιχοι
αριθμοί παρτίδων, καθώς και η ονομασία της περιοχής
που αναφέρεται στο στοιχείο α) και της επιχείρησης
που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο ii) και o αριθ
μός των σάκων. Στο σημείο «διακριτικά χαρακτηρι
στικά» αναφέρονται o χρωματικός κωδικός που αντι
στοιχεί σε ένα συγκεκριμένο εισαγωγέα του κράτους
μέλους εισαγωγής, καθώς Kat οι λεπτομέρειες της αριθ
μούμενης ετικέτας που χρησιμοποιείται για κάθε
παρτίδα

σπόρων

προς

σπορά

αποτελούν

κάθε

αποστολή. Τα έγγραφα, τα συνημμένα στο εν λόγω
φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, πρέπει να αντιστοι
χούν ακριβώς στο πιστοποιητικό αυτό, όσον αφορά
την περιγραφή και την ποσότητα του εμπορεύματος·
στ) πριν από την είσοδο στην Κοινότητα, o εισαγωγέας
γνωστοποιεί κάθε εισαγωγή έγκαιρα στα αρμόδια
επίσημα όργανα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους
και σε συνέχεια το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί
στην Επιτροπή, αναφέροντας:
— την ποικιλία,
— την ποσότητα,
— την κατά δήλωση ημερομηνίας εισαγωγής,
— τις ονομασίες και διευθύνσεις των εγκαταστάσεων
των εισαγωγέων των γεωμήλων, καθώς και των
χωρών που παρατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις
της οδηγίας 93/50/EOK της Επιτροπής (2)·
Κατά την εισαγωγή, o εισαγωγέας οφείλει να παρέχει
επιβεβαίωση της προαναφερόμενης προειδοποίησης
στους υπεύθυνους επισήμους φορείς των σχετικών
κρατών μελών και ότι τα κράτη μέλη θα διαβιβάσουν
αμέσως αυτές τις πληροφορίες στην Επιτροπή·
(2) E E αριθ. L 205 της 17 . 8 . 1993, σ. 22.

Αριθ. L 27/48
ζ)
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τα γεώμηλα μπορούν να εισελθουν στην Κοινότητα
μόνο μέσω των ακόλουθων λιμένων εκφόρτωσης:
— Aveiro,

— Λισαβόνα,

— Πόρτο·

η)

θ)

ι)

οι επιθεωρήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το
άρθρο 12 της οδηγίας 77/93/EOK διενεργούνται από
αρμόδια επίσημα όργανα που αναφέρονται στην εν
λόγω οδηγία. Με επιφύλαξη για την επιτήρηση που
προβλέπονται στο άρθρο 19α παράγραφος 3 δεύτερη
περίπτωση πρώτη δυνατότητα, η Επιτροπή καθορίζει
το βαθμό στον οποίο οι επιθεωρήσεις, που προβλέ
πονται στο άρθρο 19α παράγραφος 3 δεύτερη περί
πτωση δεύτερη δυνατότητα της εν λόγω οδηγίας, θα
ενσωματωθούν στο πρόγραμμα επιθεωρήσεων
σύμφωνα με το άρθρο 19α παράγραφος 5 στοιχείο γ)
της οδηγίας αυτής. Τα ανωτέρω επίσημα όργανα και,
ανάλογα με την περίπτωση, οι εμπειρογνώμονες που
αναφέρονται στο άρθρο 19α παράγραφος 3 ελέγχουν
τις εγκαταστάσεις των εισαγωγέων προς αναλυτική
επιβεβαίωση των ποσοτήτων που εισάγονται από τον
Καναδά, την έγχρωμη κωδικοποίηση, τις αριθμούμενες
ετικέτες καθώς και τους τόπους προορισμού για
φύτευση σε εγκαταστάσεις που παρατίθενται σύμφωνα
με την οδηγία 93/50/EOK·

τα επίσημα όργανα των κρατών μελών εισαγωγής
λαμβάνουν δείγμα 200 τουλάχιστον βολβών πατάτας
ανά παρτίδα 25 τόνων ή μικρότερη από κάθε μη χύμα
παρτίδα που εισάγεται σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση, για επίσημη εξέταση όσον αφορά το Clavi
bacter michiganensis ssp. sepedonicus, βάσει της εγκεκρι
μένης κοινοτικής μεθόδου για την ανίχνευση και τη
διάγνωση του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
Οι παρτίδες φυλάσσονται χωριστά υπό επίσημο έλεγχο
και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη του Clavibacter michiga
nensis ssp. sepedonicus· το σύνολο των παρτίδων που
εισάγονται δεν πρέπει να υπερβαίνει την ποσότητα που
επαρκεί για τις εν λόγω εξετάσεις, λαμβανομένων
υπόψη των μέσων που διατίθενται για το σκοπό αυτό·
μικρότερα δείγματα φυλάσσονται για μεταγενέστερες
εξετάσεις από άλλα κράτη μέλη, ενώ τα αρμόδια
επίσημα όργανα του κράτους εισαγωγής, που αναφέ
ρονται στην εν λόγω οδηγία των κρατών μελών εισα
γωγής, οφείλουν να ενημερώσουν την Επιτροπή πριν
από τις 15 Απριλίου 1997, με σκοπό τη διενέργεια
εξέτασης και τη σύναξη των σχετικών πρακτικών
τα γεώμηλα φυτεύονται μόνο σε εγκαταστάσεις, των
οποίων μπορούν να εξακριβωθούν οι ονομασίες και
διευθύνσεις στο κράτος μέλος που έχουν εισαχθεί· η
διάταξη αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που οι τελι
κοί χρήστες φυτεύουν τα εισαγόμενα γεώμηλα ή που οι
χρήστες πωλούν μόνο στην τοπική αγορά·

ια) κατά την περίοδο ανάπτυξης μετά την εισαγωγή, ενδε
δειγμένη αναλογία των φυτών επιθεωρείται από τις εν
λόγω υπεύθυνες επίσημες αρχές, σε κατάλληλες περιό
δους, στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται σύμφωνα
με τις διατάξεις της οδηγίας 93/5Û/EOK ή αναφέρο
νται στο στοιχείο ι)·
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ιβ) τα γεώμηλα, που έχουν αναπτυχθεί από γεώμηλα προς
σπορά και εισήλθαν σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση, δεν πιστοποιούνται ως γεώμηλα προς σπορά
και χρησιμοποιούνται μόνο ως γεώμηλα για κατανά
λωση.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο
στοιχείο ι), τα γεώμηλα που παράγονται από τέτοια

γεώμηλα σποράς θα συσκευάζονται και θα επισημαί
νονται ανάλογα, και θα φέρουν τον αριθμό των εγκα
ταστάσεων που παρατίθενται σύμφωνα με τις διατά

ξεις της οδηγίας 93/50/EOK, καθώς και την καναδική
καταγωγή των γεώμηλων σποράς που χρησιμοποιή
θηκαν. Τα εν λόγω γεώμηλα μπορούν να διακινούνται

μεταξύ των κρατών μελών μόνο μετά από έγκριση των
ανωτέρω αρμόδιων επίσημων οργάνων, τα οποία

λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου που
προβλέπεται στο στοιχείο ια).
ΆρSρο 2

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για ενδεχόμενη
χρήση της εξουσιοδότησης. Τα κράτη μέλη εισαγωγής παρέ
χουν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, πριν από
την 1η Ιουνίου 1997, στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες που
έχουν εισαχθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, μαζί με
λεπτομερή τεχνική έκθεση του επίσημου ελέγχου που
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ)· στις εν
λόγω περιπτώσεις, όταν τα κράτη μέλη έχουν προβεί στην
επίσημη εξέταση των δειγματοληψιών σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ), οι λεπτομερείς τεχνικές
εκθέσεις, που συντάσσονται για το λόγο αυτό, υποβάλλο
νται επίσης στην Επιτροπή πριν από την 1η Ιουνίου 1997 .
Αντίγραφα κάθε φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού διαβι
βάζονται στην Επιτροπή.
ΆρSρο 3

H εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 ισχύει από
την 1η Φεβρουαρίου 1997 έως τις 31 Μαρτίου 1997. Ανακα
λείται πριν από τις 31 Μαρτίου 1997, εφόσον διαπιστωθεί
ότι οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
είναι ανεπαρκείς για να αποτρέψουν την εισαγωγή των εν
λόγω επιβλαβών οργανισμών ή δεν έχουν τηρηθεί. H εξου
σιοδότηση μπορεί να ανακληθεί πριν από την εν λόγω
ημερομηνία, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν στοιχεία
που, ενδεχομένως, αντιστρατεύονται την ορθή εφαρμογή
της έννοιας της « απαλλαγμένης ζώνης» στον Καναδά.
ΆρSρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημο
κρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στην Ιταλική Δημοκρα
τία και στην Πορτογαλική Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 1997 .
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 1997

για παράταση της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2α της
οδηγίας 66/403/EOK σχετικά με την εμπορία των γεωμήλων προς σπορά
(97/90/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 66/403/EOK (') του Συμβουλίου, της 14ης
Ιουνίου 1966, σχετικά με την εμπορία των γεωμήλων προς
σπορά, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
96/72/EK (2), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 2α,
Εκτιμώντας:
ότι, κατ' αρχήν, και από ορισμένες ημερομηνίες και μετά, τα
κράτη μέλη δεν θα δύνανται πλέον να καθορίζουν κατά το
δοκούν την ισοδυναμία μεταξύ των γεωμήλων προς σπορά
που έχουν συγκομισθεί σε τρίτες χώρες και των γεωμήλων
προς σπορά που έχουν συγκομισθεί εντός της Κοινότητας
και που πληρούν τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας·
ότι, εντούτοις, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμα περατωθεί οι
εργασίες γι' αυτό το θέμα της ισοδυναμίας όσον αφορά όλες
τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, το άρθρο 15 παράγραφος
2α της προαναφερομένης οδηγίας επέτρεψε στα κράτη μέλη
να παρατείνουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 1996 τη χρονική
περίοδο ισχύος της ισοδυναμίας η οποία είχε ήδη χορηγηθεί
σε ορισμένες χώρες οι οποίες δεν καλύπτονται από την
κοινοτική ισοδυναμία·

ότι, δυνάμει της αποφάσεως 97/89/EK της Επιτροπής (5),
είχαν εγκριθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 1997 παρεκκλίσεις που

προβλέπονται από ορισμένα κράτη μέλη ως προς ορισμένες
διατάξεις της οδηγίας 77/93/EOK σχετικά με τα γεώμηλα
προς σπορά καταγωγής Καναδά·

ότι η έγκριση που χορηγείται στα κράτη μέλη δυνάμει του
άρθρου 15 παράγραφος 2α της οδηγίας 66/403/EOK θα
πρέπει να επεκταθεί αντιστοίχως·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων
προς σπορά και γεωργικών, δενδροκομικών και δασικών
φυτών προς φύτευση,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Στο άρθρο 15 παράγραφος 2α της οδηγίας 66/403/EOK, η
ημερομηνία «31 Μαρτίου 1996» αντικαθίσταται από την
ημερομηνία « 31 Μαρτίου 1997 ».
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ότι οι εν λόγω εργασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί·
ότι η σχετική έγκριση είναι δυνατόν να παραταθεί μόνο
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών στο
πλαίσιο των κοινών φυτοϋγειονομικών κανόνων, όπως
αυτοί ορίζονται στην οδηγία 77/93/EOK (3) του Συμβου
λίου, όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία από την οδηγία
96/78/EK (4) της Επιτροπής·

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 1997 .

Γ<α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. 125 της 11 . 7. 1966, σ. 2320/66.
(2) ΕΕ αριθ. L 304 της 27 . 11 . 1996, σ. 10.
(3) ΕΕ αριθ. L 26 της 31 . 1 . 1977, σ. 20.

(4) ΕΕ αριθ. L 321 της 12. 12. 1996, σ. 20.

(5) Βλέπε σελίδα 45 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1294/% της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 1996, για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου όσον αφορά τις δηλώσεις εσοδείας, παρα
γωγής και αποθεμάτων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 166 της 5ης Ιουλίου 1996)
Σελίδα 18, κεφάλαιο V άρθρο 12 δεύτερο εδάφιο πέμπτη γραμμή :
αντί:

«3 %»,

διάβαζε:

« 30 %».
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