Åðßóçìç Åöçìåñßäá

ISSN 0250-8168

L 11
44ο έτος

ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

16 Ιανουαρίου 2001

Íïìïèåóßá

¸êäïóç
óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá

Περιεχόµενα

I



Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση

Κανονισµός (EK) αριθ. 73/2001 της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2001 για καθορισµό
των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων
οπωροκηπευτικών .................................................................................................

1

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 74/2001 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2001, για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 31/2001 περί χορηγήσεως φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια

3

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 75/2001 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2001, για χορήγηση
σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια ...............................................................................

5

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 76/2001 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2001, για χορήγηση
σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια ...............................................................................

9

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 77/2001 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2001, για την
τροποποίηση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 και του
παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τις
µεταφορές ορισµένων τύπων αποβλήτων προς την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Βραζιλία, τη Ζιµπάµπουε, το Μαρόκο, το Μπουρούντι, τη Νιγηρία, το Περού, τη Ρουµανία,
την Τζαµάικα και την Τυνησία, (1) ......................................................................... 14
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 78/2001 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2001, για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών ....................................... 32
II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση

Συµβούλιο
2001/41/ΕΚ:


Απόφαση του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε το καθεστώς των
εθνικών εµπειρογνωµόνων που αποσπώνται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου
στα πλαίσια ενός καθεστώτος ανταλλαγής µεταξύ των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων των εθνικών
διοικήσεων ή των διεθνών οργανισµών ................................................................... 35

(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

2

EL

(συνέχεια στην επόµενη σελίδα)

Ïé ðñÜîåéò ïé ôßôëïé ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå çìßìáõñá óôïé÷åßá áðïôåëïýí ðñÜîåéò ôñå÷ïýóçò äéá÷åéñßóåùò ðïõ Ý÷ïõí èåóðéóèåß
óôï ðëáßóéï ôçò ãåùñãéêÞò ðïëéôéêÞò êáé åßíáé ãåíéêÜ ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñïíéêÞò éó÷ýïò.
Ïé ôßôëïé üëùí ôùí õðïëïßðùí ðñÜîåùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå ìáýñá óôïé÷åßá êáé åðéóçìáßíïíôáé ìå áóôåñßóêï.

Περιεχóµενα (συνέχεια)

Επιτροπή
2001/42/ΕΚ:


Σύσταση της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε το κοινοτικό πρόγραµµα συντονισµένης επίβλεψης για το 2001 µε σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης
των ανωτάτων περιεκτικοτήτων υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω στα
σιτηρά και σε ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των
οπωροκηπευτικών (1) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 4096] ........................... 40
2001/43/ΕΚ:



Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεµβρίου 2000, για τροποποίηση της απόφασης
1999/395/ΕΚ για την κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Ισπανία υπέρ της επιχείρησης Sniace SA, που είναι εγκατεστηµένη στην Torrelavega (Cantabria) (1) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 2741] ................................................................ 46
2001/44/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ:



EL

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης ∆εκεµβρίου 2000, για αναπροσαρµογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρµόζονται από την 1η Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου, 1η
Απριλίου, 1η Μαΐου και 1η Ιουνίου 2000 στις αποδοχές των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι τοποθετηµένοι σε τρίτες χώρες ................................... 50

(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

16.1.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 11/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 73/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2001, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
624
999
052
628
999
052
204
999
052
204
220
999
052
204
624
999

96,6
31,5
73,1
67,1
104,3
142,5
123,4
95,0
86,1
90,5
46,5
51,7
41,9
46,7
47,4
84,1
63,6
65,0

052
204
624
999
052
600
999
060
400
404
720
728
999
052
400
999

64,5
78,5
74,7
72,6
55,5
64,8
60,1
38,4
92,2
89,9
122,6
73,8
83,4
189,0
87,7
138,3

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 74/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιανουαρίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 31/2001 περί χορηγήσεως φυτικού ελαίου ως επισιτιστική
βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την
επισιτιστική ασφάλεια (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1
στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 31/2001 της Επιτροπής (2) άνοιξε ένα
διαγωνισµό για την παράδοση φυτικού ελαίου µε µορφή επισιτιστικής βοήθειας. Για την παρτίδα Β, θα πρέπει να τροποποιηθούν

ορισµένοι όροι στο παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού µε αίτηση
του δικαιούχου,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την παρτίδα Β, το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
31/2001 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 4 της 9.1.2001, σ. 3.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Β
1. ∆ράσεις υπ’ αριθ.: 19/00 (Β1)· 23/00 (Β2)
2. ∆ικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma· τηλ.: (39-06) 6513
2988· φαξ: 6513 2844/3· τέλεξ: 626675 WFP I
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Αγκόλα
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: είτε εξευγενισµένο κραµβέλαιο, είτε εξευγενισµένο ηλιέλαιο
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 1 300
7. Αριθµός παρτίδων: µία σε δύο µέρη (Β1: 600 τόνοι· Β2: 700 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4) (6): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [∆.1 ή ∆.2]
9. Συσκευασία: βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [10.4 Α, Β και Γ.2]
10. Επισήµανση και σήµανση (5): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [III.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: πορτογαλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: συγκέντρωση του εξευγενισµένου φυτικού ελαίου το οποίο παράγεται στην
Κοινότητα.
Η συγκέντρωση δεν µπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (7): παράδοση στον λιµένα εκφόρτωσης — αποθήκη λιµένος PAM/WFP
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Β1: Luanda· Β2: Lobito
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 22.4.2001
— 2η προθεσµία: 29.4.2001
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 5-18.3.2001
— 2η προθεσµία: 19-31.3.2001
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 30.1.2001
— 2η προθεσµία: 13.2.2001
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, Attn.
Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel· τέλεξ:
25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —

16.1.2001

16.1.2001
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 75/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιανουαρίου 2001
για χορήγηση σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την
επισιτιστική βοήθεια (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1
στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια που καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob.

(2)

Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σιτηρά σε ορισµένους δικαιούχους.

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που
χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96

του Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (2).
Είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι
όροι χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση σιτηρών στην Κοινότητα, προκειµένου να τα προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και τους
όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ράση υπ’ αριθ.: 22/00
2. ∆ικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma· τηλ.: (39-06) 65 13 29
88· φαξ: 65 13 28 44/3· τέλεξ: 626675 WFP I
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Αιθιοπία
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: µαλακός σίτος
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 33 600
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 (Α1)
9. Συσκευασία (7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [1.0 Α 1.γ, 2.γ και B.3]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.A.3]
— γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (8): παράδοση στον λιµένα εκφόρτωσης — εκφορτωµένο
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης — fob φορτίο επιµελώς στοιβαγµένο
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Djibouti
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 26.3.2001
— 2η προθεσµία: 8.4.2001
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 19.2 — 4.3.2001
— 2η προθεσµία: 5-19.3.2001
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 30.1.2001
— 2η προθεσµία: 13.2.2001
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 5 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, Attn.
Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel· τέλεξ:
25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 11.1.2001, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2842/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 37)
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΠΑΡΤΙ∆Α Β

1. ∆ράση υπ’ αριθ.: 21/00
2. ∆ικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma· τηλ.: (39-06)
65 13 29 88· φαξ: 65 13 28 44/3· τέλεξ: 626675 WFP I
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Τζιµπουτί
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: λευκασµένο ρύζι (κωδικός προϊόντος 1006 30 92 9900 ή 1006 30 94 9900 ή
1006 30 96 9900 ή 1006 30 98 9900)
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 2 700
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 (Α.7)
9. Συσκευασία (7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [1.0 Α.1.γ, 2.γ και B.6]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: γαλλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (8): παράδοση στον λιµένα εκφόρτωσης — αποθήκη λιµένας PAM/WFP
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Djibouti
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 18.3.2001
— 2η προθεσµία: 1.4.2001
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 19.2 — 4.3.2001
— 2η προθεσµία: 5-18.3.2001
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 30.1.2001
— 2η προθεσµία: 13.2.2001
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 5 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, Attn·
Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussels· τέλεξ:
25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 11.1.2001, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2842/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 326 της 23.12.2000, σ. 37)
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλέφωνο: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που είναι
αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 259/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 25 της 31.1.1998, σ. 39) εφαρµόζεται όσον αφορά την επιστροφή
κατά την εξαγωγή. Η ηµεροµηνία που αναφέρονται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισµού είναι εκείνη που
αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος παραρτήµατος.
Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του εν λόγω κανονισµού. Το αντίγραφο
του πιστοποιητικού διαβιβάζεται αµέσως µετά από την αποδοχή της δήλωσης εξαγωγής [αριθ. φαξ: (32-2) 296 20 05].
(5) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό.
(6) Κατά παρέκκλιση από την Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 114 της 29 Απριλίου 1991, το κείµενο του
σηµείου ΙΙ.Α.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
(7) Σε περίπτωση ενδεχόµενης επανασυσκευασίας σε σάκους ο ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει 2 % των κενών σάκων της
ίδιας ποιότητας µε αυτούς που περιέχουν το εµπόρευµα µε την επιγραφή που ακολουθείται από ένα «R» κεφαλαίο.
(8) Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµένα σκάφη δεν θα
εµφανίζονται σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις πρόσφατους τριµηνιαίους πίνακες σκαφών, των οποίων έχει απαγορευθεί ο
απόπλους που δηµοσιεύονται από το µνηµόνιο συννενόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιµένα [οδηγία
95/21/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1)].
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 76/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιανουαρίου 2001
για χορήγηση σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την
επισιτιστική βοήθεια (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1
στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καθορίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob·

(2)

Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σιτηρά στο Μπαγκλαντές·

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής (2), της 16ης ∆εκεµβρίου
1997, για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων
που χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/
96 του Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια·
Είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι

όροι χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ανοίγει δηµοπρασία για την προµήθεια µαλακού σίτου υπέρ του
Μπαγκλαντές σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2519/97 και µε τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
Η υποβληθείσα προσφορά θεωρείται ότι λαµβάνει υπόψη τις επιβαρύνσεις και τους περιορισµούς που προκύπτουν από τις ειδικές
ρήτρες της ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Επιτροπής και του
δικαιούχου που δηµοσιεύθηκαν µερικώς στο παράρτηµα ΙΙ. Ειδικότερα η σταλία θα εκτιµηθεί επί τη βάσει ενός ρυθµού εκφόρτωσης
2 400 τόνων κατά µέσο όρο την ηµέρα, ώστε οι επιστροφές
χρηµάτων να πληρωθούν στο δικαιούχο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τον ανάδοχο.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΤΙ∆ΕΣ Α, Β
1. ∆ράσεις υπ’ αριθ.: 303/99 (Α)· 304/99 (Β)
2. ∆ικαιούχος (2): Μπαγκλαντές
3. Αντιπρόπωπος του δικαιούχου: The Secretary, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka, Bangladesh
4. Χώρα προορισµού: Μπαγκλαντές
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: µαλακός σίτος
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 50 000
7. Αριθµός παρτίδων: 2 (Α: 25 000 τόνοι· Β: 25 000 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.1]
9. Συσκευασία: Χύµα
10. Επισήµανση και σήµανση:
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: —
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: παράδοση στον λιµένα εκφόρτωσης — επί του µέσου µεταφοράς (7)
Ο δικαιούχος θα εκφορτώσει τον σίτο µε τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης — fob φορτίο επιµελώς στοιβαγµένο και ζυγοσταθµισµένο
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Chittagong
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο (6) (8):
— 1η προθεσµία: Α: 1.4.2001· Β: 16-22.4.2001
— 2η προθεσµία: Α: 16.4.2001· Β: 30.4 — 13.5.2001
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης σε εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: Α: 12-18.22001· Β: 5-11.3.2001
— 2η προθεσµία: Α: 26.2 — 4.3.2001· Β: 19-25.3.2001
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 30.1.2001
— 2η προθεσµία: 13.2.2001
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 5 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, à
l’attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 11.1.2001, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2842/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 37)
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλέφωνο: (32-2) 299 30 50)· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 259/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 25 της 31.1.1998, σ. 39), εφαρµόζεται όσον αφορά την επιστροφή
κατά την εξαγωγή. Η ηµεροµηνία που αναφέρονται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισµού είναι εκείνη που
αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος παραρτήµατος.
Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του εν λόγω κανονισµού. Το αντίγραφο
του πιστοποιητικού διαβιβάζεται αµέσως µετά από την αποδοχή της δήλωσης εξαγωγής [αριθ. φαξ: (32-2) 296 20 05].
(5) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα έγγραφα:
— φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό,
— πιστοποιητικό απολυµάνσεως µε καπνισµό.
(6) Βλέπε παράρτηµα ΙΙ σηµείο 4, δεύτερο εδάφιο.
(7) Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµένα σκάφη δεν θα
εµφανίζονται σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις πρόσφατους τριµηνιαίους πίνακες σκαφών, των οποίων έχει απαγορευθεί ο
απόπλους που δηµοσιεύονται από το µνηµόνιο συννενόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιµένα [οδηγία
95/21/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 157 της 7.7.1995)].
(8) Εφαρµόζεται το άρθρο 14 παράγραφος 14 τελευταίο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1. Τύπος των πλοίων που θα ναυλωθούν
Προβλέπεται να ναυλωθούν δύο πλοία (αυτοστοιβαζόµενα εµπορικά πλοία µεταφοράς χύδην). Τα πλοία πρέπει να έχουν
τουλάχιστον πέντε σηµεία εκφόρτωσης (αµπάρια) και να είναι εξοπλισµένα µε ίδια µέσα εκφόρτωσης και κάθε γερανός/µπίγα
να εξυπηρετεί ένα ή δύο αµπάρια. Θα πρέπει να είναι σε θέση να εισέρχονται στο εξωτερικό αγκυροβόλιο της Chittagong,
όπου µετά την αναγκαία εκφόρτωση, να είναι σε θέση να µετακινηθούν και να πλευρίσουν, στο µώλο της Chittagong
(Chittagong Jetties). Γι’ αυτό το σκοπό το µήκος των πλοίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 610 πόδια.
Οι φορτωτές/πλοιοκτήτες µεριµνούν ώστε όλοι οι πτυχιούχοι αξιωµατικοί να διαθέτουν το πρωτότυπο πιστοποιητικό ειδικότητας και τα σκάφη να πληρούν όλους τους όρους της διεθνούς συµφωνίας του 1995 (stcw convention), τυχόν δε
καθυστερήσεις σε περιπτώσεις ελλείψεων θα επιβαρύνουν τον πλοιοκτήτη.
2. Εγκαταστάσεις για την εκφόρτωση
Τα πλοία παρέχουν στο λιµένα εκφόρτωσης δωρεάν στο δικαιούχο βαρούλκα ή/και γερανούς και την ισχύ για την κίνησή τους,
ειδικά εργαλεία (ποδάρι — ρώναρης — γκάης) σε καλή κατάσταση εργασίας και οφείλουν, επίσης, να διαθέτουν επαρκή
φωτισµό για νυχτερινή εργασία πάνω στο πλοίο, στο κατάστρωµα και στα αµπάρια, εάν χρειαστεί. Τα πλοία πρέπει να
διαθέτουν µε δικά τους έξοδα χειριστές βαρούλκων.
3. Ενηµέρωση για την αναµενόµενη ώρα άφιξης των πλοίων (ΕΤΑ)
Ο πλοίαρχος ενηµερώνει µε ασύρµατο/τηλέγραφο τους αντιπροσώπους του δικαιούχου (Movements Chittagong) τέλεξ
642237 CMS C BJ — (ταυτόχρονη ενηµέρωση BANGLASHIP Chittagong — τέλεξ 66277 BSC BJ — και Movestore
Dhaka — τέλεξ 642230 CMS BJ) σχετικά µε τις εντολές που αφορούν την εκφόρτωση, δέκα ηµέρες πριν από την άφιξη στο
λιµένα εκφόρτωσης, δηλαδή της Chittagong, και δηλώνει την αναµενόµενη ώρα άφιξης και το βύθισµα του πλοίου. Οι
εντολές για την εκφόρτωση διαβιβάζονται στα πλοία µέσα σε πέντε ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης του πλοιάρχου.
Ο πλοίαρχος ανακοινώνει στους εκπροσώπους του δικαιούχου, δηλαδή: Movements Chittagong, BANGLASHIP Chittagong
και Movestore Dhaka:
α) κατά την αναχώρηση από το λιµένα φόρτωσης τα πλοία πρέπει να δηλώσουν:
i) την ποσότητα που έχει φορτωθεί,
ii) το βύθισµα του πλοίου κατά την άφιξη,
iii) ΤΡΙ (τόνους ανά ίντσα)·
β) δέκα ηµέρες νωρίτερα: την αναµενόµενη ώρα άφιξης (ΕΤΑ) στο λιµένα της Chittagong,
πέντε ηµέρες νωρίτερα: την ΕΤΑ στο λιµένα της Chittagong,
72, 48 και 24 ώρες νωρίτερα: την ΕΤΑ στο λιµένα της Chittagong.
4. Υπολογισµός ρυθµού εκφόρτωσης και υπολογισµός του χρόνου εκφόρτωσης στο λιµένα εκφόρτωσης
Ο δικαιούχος αναλαµβάνει την εκφόρτωση του φορτίου ελεύθερου ασφαλίστρων και λοιπών εξόδων µε ρυθµό 2 400 τόνων
κατά µέσο όρο ανά εργάσιµη ηµέρα, εάν ο καιρός το επιτρέπει, 24 συνεχόµενων ωρών. ∆εν υπολογίζεται ο χρόνος από τις
12.00, ώρα της Πέµπτης ή τις 17.00, ώρα της ηµέρας που προηγείται από µια αργία, έως τις 9.00, ώρα του Σαββάτου, ή της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας ακόµα και αν οι εργασίες συνεχίζονται. Ο ρυθµός της εκφόρτωσης βασίζεται σε τέσσερα
χρησιµοποιούµενα ή περισσότερα σηµεία εκφόρτωσης (αµπαριών) σε κάθε πλοίο. Αν, εντούτοις, τα πραγµατικά σηµεία
εκφόρτωσης είναι λιγότερα από τον ελάχιστο αριθµό που έχει καθορισθεί, ο ρυθµός εκφόρτωσης ελαττώνεται αναλογικά.
Η επιστολή ετοιµότητας πρέπει να υποβληθεί και να γίνει αποδεκτή αφού το πλοίο φθάσει στο εξωτερικό αγκυροβόλιο της
Chittagong και ο υπολογισµός των σταλιών αρχίζει 24 ώρες µετά την υποβολή της επιστολής ετοιµότητας κατά τις εργάσιµες
ώρες (09:00-17:00), ανεξάρτητα µε το αν το πλοίο είναι ή όχι στην αποβάθρα. Πάντως, σε περίπτωση που για την εκτέλεση
της προµήθειας έχει καθορισθεί από την Επιτροπή µια χρονική περίοδος, ο υπολογισµός, των σταλιών δεν µπορεί να αρχίσει
πριν από την πρώτη ηµέρα αυτής της περιόδου. Στο λιµένα εκφόρτωσης, το κόστος µετακίνησης από αγκυροβόλιο σε
αγκυροβόλιο, από αγκυροβόλιο σε αποβάθρα, ή από αποβάθρα σε αποβάθρα βαρύνει τους πλοιοκτήτες/ναυλωτές και ο
χρόνος που χρησιµοποιήθηκε γι’ αυτές τις µετακινήσεις δεν υπολογίζεται ως σταλία.
Αν και οι φορτοεκφορτωτές υποδεικνύονται από τους δικαιούχους, όλες οι εργασίες εκφόρτωσης πρέπει να εκτελεστούν υπό
τις οδηγίες και την έγκριση του πλοιάρχου. Ο χρόνος και οι δαπάνες που απαιτούνται για τη ζυγοστάθµιση βαρύνουν τους
πλοιοκτήτες.
Στο αγκυροβόλιο της Chittagong ο χρόνος που έχει απολεσθεί για την αποµάκρυνση µιας φορτηγίδας από το πλοίο λόγω
µεγάλης φουσκοθαλασσιάς ή κακού καιρού δεν υπολογίζεται ως σταλία. Ο χρόνος παύει να υπολογίζεται από τη στιγµή που
η φορτηγίδα αποµακρυνθεί και αρχίζει να υπολογίζεται και πάλι από τη στιγµή που η φορτηγίδα προσδεθεί και πάλι στο
πλοίο.
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5. Εκφόρτωση σε φορτηγίδα στο λιµάνι εκφόρτωσης
Ο χρόνος και το κόστος που απαιτούνται για όλη την αναγκαία εκφόρτωση σε φορτηγίδες στο εξωτερικό αγκυροβόλιο της
Chittagong αναλαµβάνονται από τους δικαιούχους. Για τα σκάφη που δεν είναι δυνατό να εισέλθουν στο εξωτερικό
αγκυροβόλιο της Chittagong, λόγω υπερβολικά µεγάλου βυθίσµατος, η εκφόρτωση σε φορτηγίδες µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο αγκυροβόλιο της Kutubdia από τους ναυλωτές/πλοιοκτήτες µε δικά τους έξοδα και αυτή η εκφόρτωση σε φορτηγίδα
θεωρείται ως µεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο και οι φορτηγίδες πρέπει να εκφορτώνονται µε τους ίδιους ακριβώς όρους
εκφόρτωσης του πλοίου· ο χρόνος εκφόρτωσης σε φορτηγίδες στην Kutubdia δεν υπολογίζεται ως σταλία. Σε περίπτωση που
υπάρχει ζηµία λόγω σύγκρουσης κατά την συµπληρωµατική εκφόρτωση, το θέµα διευθετείται αµέσως µεταξύ των πλοιοκτητών
του πλοίου και των ιδιοκτητών των φορτηγίδων (ανεξάρτητα από το αν οι φορτηγίδες έχουν ναυλωθεί από τους πλοιοκτήτες
όσο και από τους ναυλωτές για την αναγκαστική εκφόρτωση στην Kutubdia, ή από τους δικαιούχους για την αναγκαστική
εκφόρτωση στο εξωτερικό αγκυροβόλιο). Σε περίπτωση ανασφαλούς αγκυροβολήσεως στο εξωτερικό αγκυροβόλιο της
Chittagong η δαπάνη εκφόρτωσης µε φορτηγίδες στην Kutubdia θα επιβαρύνει τους δικαιούχους.
Οι πλοίαρχοι συνεργάζονται συνεχώς πλήρως µε τους δικαιούχους ή/και τους αντιπροσώπους τους πράκτορες/φορτοεκφορτωτές/ναυλωτές των φορτηγίδων για την διεκπεραίωση της εκφόρτωσης. Οι φορτηγίδες πρέπει να παρέχουν παραβλήµατα
(µπαλόνια) για να αποτρέπονται οι ζηµιές.
6. Επισταλίες, επιστροφές χρηµάτων
Σε περίπτωση που η εκφόρτωση από τα πλοία δεν πραγµατοποιηθεί µε το ρυθµό που έχει ορισθεί στο παρόν παράρτηµα, ο
δικαιούχος καταβάλλει τα έξοδα επισταλιών σύµφωνα µε τα ποσοστά που ορίζονται στο ναυλοσύµφωνο, µε ανώτερο ποσό
8 000 EUR για κάθε ηµέρα, ή τµήµα της ηµέρας.
Για τον εξοικονοµούµενο εργάσιµο χρόνο στο λιµένα εκφόρτωσης, καταβάλλεται στο δικαιούχο για την επίσπευση της
εκφόρτωσης χρηµατικό ποσό το ύψος του οποίου είναι ίσο προς το ήµισυ του ποσού που καταβάλλεται για τις επισταλίες
σύµφωνα µε τα ποσοστά που ορίζονται στο ναυλοσύµφωνο, µε ανώτερο ποσό 4 000 EUR για κάθε εξοικονοµούµενη ηµέρα.
Τα ενδεχόµενα έξοδα επισταλιών ή τα επιστρεφόµενα ποσά, το ύψος των οποίων ορίζεται παραπάνω, καταβάλλονται, ανάλογα
µε την περίπτωση, από το δικαιούχο στην Επιτροπή ή από την Επιτροπή στο δικαιούχο. Η ρύθµιση των ενδεχόµενων
επιστροφών χρηµάτων ή επισταλιών θα γίνει µεταξύ του αναδόχου και της Επιτροπής.
Οι σταλίες στο λιµάνι εκφόρτωσης δεν είναι επιστρέψιµες.
7. ∆ιάφορα
Το κόστος για τις ενδεχόµενες υπερωρίες που πρέπει να καταβληθούν στο προσωπικό του λιµένα και του τελωνείου βαρύνει
το µέρος εκείνο που ζήτησε τις υπερωρίες αυτές (πλοιοκτήτη/αντιπρόσωπό του ή δικαιούχο/αντιπρόσωπό του). Εάν οι
υπερωρίες ζητηθούν από τις λιµενικές αρχές, το κόστος βαρύνει κατά το ήµισυ το δικαιούχο και τον πλοιοκτήτη. Το κόστος
των υπερωριών του πληρώµατος των πλοίων βαρύνει πάντοτε τον πλοιοκτήτη.
Στο λιµένα εκφόρτωσης το άνοιγµα και το κλείσιµο των αµπαριών επιβαρύνει τον πλοιοκτήτη. Ο απαιτούµενος δε χρόνος για
τις εργασίες αυτές δεν υπολογίζεται στις σταλίες.
Το πρώτο άνοιγµα και το τελευταίο κλείσιµο των στοµίων κυτών (αµπάρια) στο λιµένα εκφόρτωσης πραγµατοποιείται από το
πλήρωµα του πλοίου.
Τα εµπορεύµατα που έχουν δηλωθεί ότι έχουν υποστεί ζηµία πρέπει να πεταχτούν ή να καταστραφούν, σύµφωνα µε τους
κανόνες του λιµένα πριν από την αναχώρηση των πλοίων.
Ο φόρος που εισπράττεται από το σωµατείο των φορτοεκφορτωτών (Dock worker management board’s levy) επιβαρύνει τον
εφοπλιστή.
Όταν ορισµένες συµπληρωµατικές δαπάνες που απαιτούνται από τον πλοιοκτήτη/φορτωτή πρέπει να προπληρωθούν από το
δικαιούχο, τότε αυτές µπορούν να πληρωθούν από την Επιτροπή, απευθείας στον προµηθευτή εξ ονόµατος του αναδόχου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 77/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιανουαρίου 2001
για την τροποποίηση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 και του παραρτήµατος
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τις µεταφορές ορισµένων τύπων
αποβλήτων προς την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Βραζιλία, τη Ζιµπάµπουε, το Μαρόκο, το Μπουρούντι,
τη Νιγηρία, το Περού, τη Ρουµανία, την Τζαµάικα και την Τυνησία,
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ντος κανονισµού ή µε τη διαδικασία του άρθρου 15 του
ίδιου κανονισµού. Όσον αφορά τα λοιπά απόβλητα, οι εν
λόγω χώρες ανέφεραν ότι δεν επιθυµούν να λαµβάνουν
αποστολές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Η Αλβανία απάντησε στη «ρηµατική διακοίνωση» γνωστοποιώντας ότι η θέση της παραµένει η ίδια. Παρά το γεγονός
αυτό, οι διατάξεις σχετικά µε την Αλβανία χρειάζεται να
τροποποιηθούν προκειµένου να ληφθεί υπόψη το νέο
σύστηµα σήµανσης ορισµένων τύπων αποβλήτων, το οποίο
θεσπίζεται µε το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
259/93.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 259/93, η επιτροπή που συγκροτείται βάσει
του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 15ης Ιουλίου 1975, περί των αποβλήτων (7), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ της
Επιτροπής (8), έλαβε γνώση των επίσηµων αιτηµάτων των
χωρών αυτών στις 23 Ιουνίου 2000 (στις 12 Ιουλίου 2000
για το Μπουρούντι).

(5)

Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η νέα κατάσταση στις χώρες
αυτές, θα πρέπει να τροποποιηθούν συγχρόνως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1547/1999 που εφαρµόζονται στις αποστολές ορισµένων
αποβλήτων προς ορισµένες χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η
απόφαση Ε(92) 39 τελικό του ΟΟΣΑ.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που συγκροτήθηκε
βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, της 1ης
Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε την παρακολούθηση και τον
έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας
καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 1999/816/ΕΚ της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του Συµβουλίου, της 29ης
Απριλίου 1999, περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις
µεταφορές ορισµένων αποβλήτων προς ορισµένες χώρες εκτός
ΟΟΣΑ (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1208/2000 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος
5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τον Ιανουάριο 2000, η Επιτροπή απέστειλε «ρηµατική διακοίνωση» σε όλες τις χώρες µη µέλη του ΟΟΣΑ [καθώς και
στην Ουγγαρία και την Πολωνία, για τις οποίες δεν ισχύει
ακόµα η απόφαση ΟΟΣΑ Ε(92) 39 τελικό]. Η εν λόγω
«ρηµατική διακοίνωση» είχε τριπλό στόχο: α) να ενηµερώσει
τις χώρες αυτές σχετικά µε τους νέους κοινοτικούς κανονισµούς· β) να ζητήσει επιβεβαίωση των αντίστοιχων θέσεων,
όπως εκτίθεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1420/1999 και στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1547/1999 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 1999, για
τον καθορισµό των διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου που
εφαρµόζονται στις αποστολές ορισµένων αποβλήτων προς
ορισµένες χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η απόφαση Ε(92)
39 τελικό του ΟΟΣΑ (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1552/2000 (6) και γ) να
λάβει απάντηση από τις χώρες οι οποίες δεν απάντησαν το
1994.

(1)

Μεταξύ των χωρών που απάντησαν, η Βουλγαρία, η Βραζιλία, η Ζιµπάµπουε, το Μαρόκο, το Μπουρούντι, η Νιγηρία,
το Περού, η Ρουµανία, η Τζαµάικα και η Τυνησία ενηµέρωσαν την Επιτροπή ότι οι εισαγωγές ορισµένων αποβλήτων,
που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 259/93, επιτρέπονται είτε χωρίς καµία διαδικασία
ελέγχου είτε βάσει ελέγχου σύµφωνα µε τη διαδικασία που
εφαρµόζεται στα παραρτήµατα ΙΙΙ ή IV του προαναφερθέ-

(2)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

30 της 6.2.1993, σ. 1.
316 της 10.12.1999, σ. 45.
166 της 1.7.1999, σ. 6.
138 της 9.6.2000, σ. 7.
185 της 17.7.1999, σ. 1.
176 της 15.7.2000, σ. 27.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. το παράρτηµα Α τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα Α
του παρόντος κανονισµού·
2. το παράρτηµα Β τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα Β
του παρόντος κανονισµού·
3. το παράρτηµα Γ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ του
παρόντος κανονισµού·
4. το παράρτηµα ∆ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα ∆
του παρόντος κανονισµού.
(7) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39.
(8) ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32.
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Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. το παράρτηµα Α τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ε
του παρόντος κανονισµού·
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2. το παράρτηµα Β τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΣΤ
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Το παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Το κείµενο για τη Βουλγαρία διαγράφεται στο σύνολό του.
2. Το κείµενο για την Τζαµάικα διαγράφεται στο σύνολό του.
3. Το κείµενο για την Τυνησία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΤΥΝΗΣΙΑ
1. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GB (“Απόβλητα που περιέχουν µέταλλα από την τήξη, τη σύντηξη και τον εξευγενισµό των
µετάλλων”).
2. Το τµήµα GC (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν µέταλλα”):
GC 010

Ηλεκτρικές κατασκευές που αποτελούνται µόνο από µέταλλα ή κράµατα

GC 020

Ηλεκτρονικά θραύσµατα (π.χ. πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων, ηλεκτρονικά στοιχεία,
σύρµα κ.λπ.)

GC 030

ex 8908 00

GC 040

Σκάφη και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση, που έχουν δεόντος αδειάσει από
κάθε φορτίο και άλλο υλικό προερχόµενο από τη λειτουργία τους, το οποίο θα
µπορούσε να ταξινοµηθεί ως επικίνδυνη ουσία ή επικίνδυνα απόβλητα
Κατεστραµµένα οχήµατα, που δεν περιέχουν κανένα υγρό

Τα ακόλουθα απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων µετάλλων σε µεταλλική µορφή που επιδέχεται διασπορά:
GC 150

Χρυσός

GC 160

Πλατίνα (η έκφραση “πλατίνα” καλύπτει τον λευκόχρυσο, το ιρίδιο, το όσµιο, το
παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο

GC 170

Άλλα πολύτιµα µέταλλα, π.χ. άργυρος
Σηµείωση: ο υδράργυρος αποκλείεται ρητώς ως πρόσµειξη αυτών των µετάλλων και
των κραµµάτων ή αµαλγαµάτων τους.

3. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GH (“Απορρίµµατα στερεών πλαστικών υλών”).
4. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GI (“Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων µε βάση χαρτί”).
5. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):
GJ 033

5202 99

— Άλλα

GJ 120

6309 00

Μεταχειρισµένα ενδύµατα και άλλα µεταχειρισµένα είδη

GJ 132

ex 6310 90

— Άλλα

GJ 140

ex 6310

Απόβλητα υφασµάτων επενδύσεων δαπέδων, χαλιών

6. Στο τµήµα GK (“Απορρίµµατα από καουτσούκ”):
GK 020

4012 20

Μεταχειρισµένα ελαστικά τροχοφόρων

7. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GM (“Απόβλητα από βιοµηχανίες τροφίµων και βιοµηχανίες µεταποίησης αγροτικών
προϊόντων”)»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
Το παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το κείµενο για τη Βραζιλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΒΡΑΖΙΛΙΑ
1. Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” (1)]
α) Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα µη σιδηρούχων µετάλλων και των κραµάτων τους:
GA 120

7404 00

Απορρίµατα και θραύσµατα χαλκού

GA 130

7503 00

Απορρίµατα και θραύσµατα νικελίου

GA 160

7902 00

Απορρίµατα και θραύσµατα ψευδαργύρου

GA 170

8002 00

Απορρίµατα και θραύσµατα κασσιτέρου

GA 210

8104 20

Απορρίµατα και θραύσµατα µαγνησίου (εξαιρουµένων όσων αναφέρονται στο
σηµείο AA 190) (*)

GA 220

ex 8105 10

Απορρίµατα και θραύσµατα κοβαλτίου

GA 230

ex 8106 00

Απορρίµατα και θραύσµατα βισµουθίου

GA 250

ex 8108 10

Απορρίµατα και θραύσµατα τιτανίου

GA 260

ex 8109 10

Απορρίµατα και θραύσµατα ζιρκονίου

GA 280

ex 8111 00

Απορρίµατα και θραύσµατα µαγγανίου

GA 310

ex 8112 30

Απορρίµατα και θραύσµατα γερµανίου

GA 320

ex 8112 40

Απορρίµατα και θραύσµατα βαναδίου

(*) Βλέπε το παράρτηµα III της απόφασης 98/368/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 165 της 10.6.1998, σ. 20).
2. Στο τµήµα GB (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν µέταλλα και προέρχονται από την τήξη, τη σύντηξη και τον εξευγενισµό
των µετάλλων”):
GB 020

Επιπλέουσες σκωρίες τηγµάτων, που περιέχουν ψευδάργυρο

3. Στο τµήµα GC (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν µέταλλα”):
GC 070

ex 2619 00

Σκωρίες υψικαµίνων που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του ανθρακούχου χάλυβα (συµπεριλαµβανοµένου του ελαφρώς κεκραµένου χάλυβα), εξαιρουµένων των σκωριών που έχουν παραχθεί ειδικά για τη συµµόρφωση προς τις εθνικές
αλλά και τις σχετικές διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα (*)

Τα ακόλουθα απορρίµατα µετάλλων και κραµάτων µετάλλων σε µεταλλιθκή µορφή που επιδέχεται διασπορά:
GC 090

Μολυβδαίνιο

GC 100

Βολφράµιο

GC 110

Ταντάλιο

(*) Η καταχώρηση αυτή καλύπτει τη χρήση των εν λόγω σκωριών ως πηγής διοξειδίου του τιτανίου και βαναδίου.
4. Στο τµήµα GF (“Απορρίµµατα κεραµικών προϊόντων σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά”):
GF 020

ex 8113 00

Απορρίµατα και θραύσµατα µεταλλοκεραµικών σύνθετων υλικών
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5. Στο τµήµα GN (“Απορρίµµατα βυρσοδεψίας, γουνοποιίας και χρήσης δερµάτων”):
GN 040

ex 4110 00

Αποκόµµατα και άλλα απορρίµατα από δέρµατα ή από δέρµατα παρασκευασµένα ή
ανασχηµατισµένο δέρµα, που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή
τεχνουργηµάτων από δέρµα εκτός των ιλύων από δέρµατα

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικύνδυνα υγρά απόβλητα.»
2. Το κείµενο για την Τζαµάικα αντικαθίσταται από την ακόλουθη φράση:
«ΤΖΑΜΑΪΚΑ
Όλοι οι τύποι του τµήµατος GM (“Απόβλητα από βιοµηχανίες τροφίµων και βιοµηχανίες µεταποίησης αγροτικών
προϊόντων”)».
3. Το κείµενο για τη Νιγηρία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΝΙΓΗΡΙΑ
1. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” (1)].
2. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GB (“Απόβλητα που περιέχουν µέταλλα και προέρχονται από την τήξη, τη σύντηξη και
τον εξευγενισµό των µετάλλων”).
3. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GH (“Απορρίµµατα στερεών πλαστικών υλών”).
4. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GI (“Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων µε βάση το χαρτί”).
5. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):
GJ 010

5003

Απορρίµµατα από µετάξι (στα οποία περιλαµβάνονται τα ακατάλληλα για ξετύλιγµα
κουκούλια, τα απορρίµµατα νηµάτων και τα ξεφτίδια):

GJ 011

5003 10

— Μη λαναρισµένα ή χτενισµένα

GJ 012

5003 90

— Άλλα

GJ 020

5103

Απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα, µε εξαίρεση όµως τα ξεφτίδια:

GJ 021

5103 10

— Αποχτενίδια από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 022

5103 20

— Άλλα απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 023

5103 30

— Απορρίµµατα από χονδροειδείς τρίχες

GJ 030

5202

Απορρίµµατα από βαµβάκι (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από
νήµατα και τα ξεφτίδια):

GJ 031

5202 10

— Απορρίµµατα από νήµατα

GJ 032

5202 91

— ξεφτίδια

GJ 033

5202 99

— Άλλα

GJ 040

5301 30

Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι

GJ 050

ex 5302 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται απορρίµµατα και ξεφτίδια) από
καννάβι (Cannabis sativa L.)

GJ 060

ex 5303 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται τα απορρίµµατα από ίνες και τα
ξεφτίδια) από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του
φλοιού (βίβλος) ορισµένης κατηγορίας φυτών (µε εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το
ραµί)

GJ 070

ex 5304 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από ίνες
και τα ξεφτίδια) από σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους αγαύη

GJ 080

ex 5305 19

Στουπιά και απορρίµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµατα από ίνες και
τα ξεφτίδια) κοκκοφοίνικα

GJ 090

ex 5305 29

Στουπιά και απορρίµατα (στα οποία περιλαµβάνονται τα απορρίµατα από νήµατα και
τα ξεφτίδια) αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa texiliis Nee)

GJ 100

ex 5305 99

Στουπιά και απορρίµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµατα από ίνες και
τα ξεφτίδια) από ραµί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού
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GJ 110

5505

Απορρίµατα από συνθετικές ή τεχνιτές ίνες (στα οποία περιλαµβάνονται και τα αποκτενίδια, τα απορρίµατα νηµάτων και τα ξεφτίδια:

GJ 111

5505 10

— Από συνθετικές ίνες

GJ 112

5505 20

— Από τεχνητές ίνες

GJ 130

ex 6310

Ράκη, σπάγγοι, σχοινιά, από υφαντικές ύλες σε µορφή υπολειµάτων ή άχρηστων ειδών:

GJ 131

ex 6310 10

— ∆ιαλεγµένα

GJ 132

ex 6310 90

— Άλλα

GJ 140

ex 6310

Απόβλητα υφασµάτινων επενδύσεων δαπέδων, χαλιών

6. Στο τµήµα GK (“Απορρίµµατα από καουτσούκ”):
GK 010

4004 00

GK 030

ex 4017 00

Απορρίµατα, θραύσµατα και ξέσµατα από µη σκληρηµένο καουτσούκ, έστω και σε
σκόνη ή σε κόκκους
Απορρίµατα και θραύσµατα σκληρυµένου καουτσούκ (π.χ. εβονίτης)

7. Στο τµήµα GM (“Απόβλητα από βιοµηχανίες τροφίµων και βιοµηχανίες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων”):
GM 070

ex 2307

Οινολάσπες

GM 080

ex 2308

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίµατα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και
συσσωµατωµένα µε µορφή σβώλων, των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή
των ζώων, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

GM 090

1522

∆ερµατέλαια. Υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία τωνλιπαρών ουσιών
ή των ζωικών ή φυτικών κεριών

GM 100

0506 90

Απορρίµατα από κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασµένα
απλά επεξεργασµένα (όχι όµως κοµµένα σε σχήµατα) επεξεργασµένα µε οξύ ή αποζελατινωµένα

GM 110

ex 0511 91

GM 120

1802 00

Κατάλοιπα ψαριών
Κελύφη, µεµβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίµατα κακάο

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικύνδυνα υγρά απόβλητα.»
4. Μεταξύ των κειµένων για τη Νιγηρία και τη Ρωσία παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο:
«ΠΕΡΟΥ
Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” (1)]:
GA 430

7204

Θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικύνδυνα υγρά απόβλητα.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Το παράρτηµα Γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 τροποποιείται ως εξής:
Το κείµενο για τη Ρουµανία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΡΟΥΜΑΝΙΑ
1. Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά (1)”]
α) Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα πολύτιµων µετάλλων και των κραµάτων αυτών:
GA 010

ex 7112 10

— Απορρίµµατα χρυσού

GA 020

ex 7112 20

— Απορρίµµατα πλατίνας (ο όρος “πλατίνα” καλύπτει τον λευκόχρυσο, το ιρίδιο, το
όσµιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο)

ex 7112 90

— Άλλα πολύτιµα µέταλλα, π.χ. άργυρος

GA 030
Σηµείωση: Ο υδράργυρος αποκλείεται ρητώς ως πρόσµειξη αυτών των µετάλλων και
των κραµάτων ή αµαλγαµάτων τους.
β) Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα µη σιδηρούχων µετάλλων και των κραµάτων τους:
GA 120

7404 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα χαλκού

GA 140

7602 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα αλουµινίου

GA 150

7802 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα µολύβδου

GA 160

7902 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα ψευδαργύρου

GA 430

7204

Θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα

2. Στο τµήµα GE (“Απορρίµµατα γυαλιού σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά”):
GE 010

ex 7001 00

Υαλόσκονη ή άλλα απορρίµµατα και θραύσµατα γυαλιού, εκτός από το γυαλί καθοδικών λυχνιών και άλλα είδη ενεργοποιηµένου (µε επιχρίσµατα) γυαλιού

3. Στο τµήµα GI (“Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονίου και προϊόντων µε βάση χαρτί”):
GI 010

4707

Απορρίµµατα και απορρίµµατα της παραγωγής χαρτιού ή χαρτονιού

4. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):
GJ 020

5103

Απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα, µε εξαίρεση όµως τα ξεφτίδια:

GJ 030

5202

Απορρίµµατα από βαµβάκι (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από
νήµατα και τα ξεφτίδια)

5. Στο τµήµα GO (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα και
ανόργανες ύλες”):
GO 050

Φωτογραφικές µηχανές µιας χρήσης, χωρίς ηλεκτρικές στήλες

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα απόβλητα.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
Το παράρτηµα ∆ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Το κείµενο για την Αλβανία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΑΛΒΑΝΙΑ
1. Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά (1)”]:
Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα µη σιδηρούχων µετάλλων και των κραµάτων τους:
GA 120

7404 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα χαλκού

GA 150

7802 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα µολύβδου

GA 160

7902 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα ψευδαργύρου

GA 170

8002 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα κασσιτέρου

GA 430

7204

Θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα

2. Όλοι οι τύποι που περιλαµβάνονται στο τµήµα GB (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν µέταλλα και προέρχονται από την
τήξη, τη σύντηξη και τον εξευγενισµό των µετάλλων”).
3. Όλοι οι τύποι που περιλαµβάνονται στο τµήµα GE (“Απορρίµµατα γυαλιού σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά”).
4. Στο τµήµα GG (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα και
οργανικές ύλες”):
GG 080

ex 2621 00

Σκωρίες που προέρχονται από την κατεργασία χαλκού, χηµικώς σταθεροποιηµένες, µε
υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20 %) και επεξεργασµένες βάσει βιοµηχανικών προδιαγραφών (π.χ. DIN 4301 και DIN 8201), που προορίζονται κυρίως για τις
οικοδοµές και για εφαρµογές λείανσης.

5. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GI (“Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων µε βάση το χαρτί”).
6. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):
GJ 020

5103

Απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα, µε εξαίρεση όµως τα ξεφτίδια:

GJ 021

5103 10

— Αποχτενίδια από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 022

5103 20

— Άλλα απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 023

5103 30

— Απορρίµµατα από χονδροειδείς τρίχες

GJ 030

5202

Απορρίµµατα από βαµβάκι (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από
νήµατα και τα ξεφτίδια):

GJ 031

5202 10

— Απορρίµµατα από νήµατα

GJ 032

5202 91

— Ξεφτίδια

GJ 033

5202 99

— Άλλα

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.»
2. Το κείµενο για τη Βραζιλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Όλοι οι τύποι του παραρτήµατος II εκτός από αυτούς που απαριθµούνται στο παράρτηµα Β και εκτός από:
1. Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά (1)”]:
Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα µη σιδηρούχων µετάλλων και των κραµάτων τους:
GA 150

7802 00

GA 240

ex 8107 10

Απορρίµµατα και θραύσµατα καδµίου

Απορρίµµατα και θραύσµατα µολύβδου

GA 270

ex 8110 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα αντιµονίου

GA 300

ex 8112 20

Απορρίµµατα και θραύσµατα χρωµίου

GA 400

ex 2804 90

Απορρίµµατα και θραύσµατα σεληνίου

GA 410

ex 2804 50

Απορρίµµατα και θραύσµατα τελλουρίου
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2. Στο τµήµα GB (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν µέταλλα και προέρχονται από την τήξη, τη σύντηξη και τον εξευγενισµό
των µετάλλων”):
GB 010

2620 11

Συµπήγµατα γαλβανισµού που περιέχουν ψευδάργυρο

3. Στο τµήµα GG (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα και
οργανικές ύλες”):
GG 160

Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) από έργα οδοποιίας, που δεν περιέχουν
πίσσα

4. Στο τµήµα GK (“Απορρίµµατα από καουτσούκ”):
GK 020

4012 20

Μεταχειρισµένα ελαστικά τροχοφόρων

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.»
3. Το κείµενο για τη Βουλγαρία αντικαθίσταται από την ακόλουθη φράση:
«ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
“Όλοι οι τύποι του παραρτήµατος II”».
4. Μεταξύ των κειµένων για την Μπουρκίνα Φάσο και το Καµερούν παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο:
«ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
1. Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά (1)”]:
GA 430

7204

Θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα

2. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GI (“Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων µε βάση το χαρτί”)
3. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):
GJ 120
GJ 140

6309 00
ex 6310

Μεταχειρισµένα ενδύµατα και άλλα µεταχειρισµένα είδη
Απόβλητα υφασµάτινων επενδύσεων δαπέδων, χαλιών

4. Στο τµήµα GK (“Απορρίµµατα από καουτσούκ”):
GK 020

4012 20

Μεταχειρισµένα ελαστικά τροχοφόρων

5. Στο τµήµα GM (“Απόβλητα από βιοµηχανίες τροφίµων και βιοµηχανίες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων”):
GM 130

Απόβλητα από βιοµηχανίες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, εκτός από τα παραπροϊόντα που ανταποκρίνονται στα εθνικά και διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις για
κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.»
5. Μεταξύ των κειµένων για το Μονακό και τις Ολλανδικές Αντίλες παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο:
«ΜΑΡΟΚΟ
Όλοι οι τύποι του τµήµατος GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”)».
6. Το κείµενο για την Τυνησία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΤΥΝΗΣΙΑ
1. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά (1)”].
2. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GD (“Απόβλητα εργασιών εξόρυξης σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά”).
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3. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GE (“Απορρίµµατα γυαλιού σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά”).
4. Όλοι οι τύποι του τµήµατος GF (“Απορρίµµατα κεραµικών προϊόντων σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά”).
5. Στο τµήµα GG (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν
µέταλλα και οργανικές ύλες”):
GG 010

Μερικώς εξευγενισµένο θειικό ασβέστιο που λαµβάνεται µε αποθείωση καπναερίων

GG 020

Άχρηστες γυψόπλακες ή γυψοσανίδες από κατεδαφίσεις

GG 090

Θείο σε στερεά µορφή

GG 100

Ανθρακικό ασβέστιο που προέρχεται από την παραγωγή ασβεστοκυαναµιδίου (µε pH
κάτω του 9)

GG 120

Χλωριούχο νάτριο, κάλιο και ασβέστιο

GG 130

Ανθρακοπυρίτιο (καρβορούνδιο)

GG 140

Θραύσµατα σκυροδέρµατος

GG 150

ex 2620 90

GG 160

Θραύσµατα γυαλιού που περιέχουν κράµατα λιθίου-τανταλίου και λιθίου-νιοβίου
Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) από έργα οδοποιίας, που δεν περιέχουν
πίσσα

6. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):

GJ 010

5003

Απορρίµµατα από µετάξι (στα οποία περιλαµβάνονται τα ακατάλληλα για ξετύλιγµα
κουκούλια, τα απορρίµµατα νηµάτων και τα ξεφτίδια):

GJ 011

5003 10

— Μη λαναρισµένα ή χτενισµένα

GJ 012

5003 90

— Άλλα

GJ 020

5103

Απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα, µε εξαίρεση όµως τα ξεφτίδια:

GJ 021

5103 10

— Αποχτενίδια από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 022

5103 20

— Άλλα απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 023

5103 30

— Απορρίµµατα από χονδροειδείς τρίχες

GJ 030

5202

Απορρίµµατα από βαµβάκι (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από
νήµατα και ξεφτίδια):

GJ 031

5202 10

— Απορρίµµατα από νήµατα

GJ 032

5202 91

— Ξεφτίδια

GJ 040

5301 30

Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι

GJ 050

ex 5302 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται απορρίµµατα από ξεφτίδια) από
καννάβι (Cannabis sativa L.)

GJ 060

ex 5303 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται τα απορρίµµατα από ίνες και τα
ξεφτίδια) από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του
φλοιού (βίβλος) ορισµένης κατηγορίας φυτών (µε εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και
το ραµί)

GJ 070

ex 5304 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από ίνες
και τα ξεφτίδια) από σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους αγαύη

GJ 080

ex 5305 19

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από ίνες
και τα ξεφτίδια) κοκκοφοίνικα

GJ 090

ex 5305 29

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται τα απορρίµµατα από νήµατα και
τα ξεφτίδια) αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee)

GJ 100

ex 5305 99

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από ίνες
και τα ξεφτίδια) από ραµί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονοµάζονται
ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

GJ 130

ex 6310

Ράκη, σπάγγοι, σχοινιά και χονδρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες σε µορφή υπολειµµάτων ή άχρηστων ειδών:

GJ 131

ex 6310 10

— ∆ιαλεγµένα
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7. Στο τµήµα GK (“Απορρίµµατα από καουτσούκ”):
GK 010

4004 00

GK 030

ex 4017 00

Απορρίµµατα, θραύσµατα και ξέσµατα από µη σκληρυµένο καουτσούκ, έστω και σε
σκόνη ή σε κόκκους
Απορρίµµατα και θραύσµατα σκληρυµένου καουτσούκ (π.χ. εβονίτης)

8. Όλα τα είδη του τµήµατος GL (“Απορρίµµατα µη επεξεργασµένου φελλού και ξύλου”).
9. Στο τµήµα GN (“Απορρίµµατα βυρσοδεψίας, γουνοποιίας και χρήσης δερµάτων”):
GN 010

ex 0502 00

Απορρίµµατα από τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες
για την ψηκτροποιία

GN 020

ex 0503 00

Απορρίµµατα από χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς µονόπλων ή βοοειδών) έστω
και σε επίπεδες επιφάνειες, µε ή χωρίς υπόθεµα

GN 040

ex 4110 00

Αποκόµµατα και άλλα απορρίµµατα από δέρµατα ή από δέρµατα παρασκευασµένα ή
από ανασχηµατισµένο δέρµα, που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή
τεχνουργηµάτων από δέρµα εκτός των ιλύων από δέρµατα

10. Στο τµήµα GO (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα και
ανόργανες ύλες”):
GO 010
GO 020

ex 0501 00

Απορρίµµατα ανθρώπινων µαλλιών
Απορρίµµατα άχυρου

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.»
7. Μετά τα κείµενα που αφορούν τη Ζάµπια, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
“Όλοι οι τύποι του παραρτήµατος II”».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Το παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 τροποποιείται ως εξής:
1) Το κείµενο για την Αλβανία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΑΛΒΑΝΙΑ
Όλοι οι τύποι εκτός από:
1. Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά (1)”]:
Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα µη σιδηρούχων µετάλλων και των κραµάτων τους:
GA 120

7404 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα χαλκού

GA 150

7802 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα µολύβδου

GA 160

7902 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα ψευδαργύρου

GA 170

8002 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα κασσιτέρου

GA 430

7204

Θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα

2. Όλους τους τύπους που περιλαµβάνονται στο τµήµα GB (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν µέταλλα και προέρχονται από
την τήξη, τη σύντηξη και τον εξευγενισµό των µετάλλων”)
3. Όλους τους τύπους που περιλαµβάνονται στο τµήµα GE (“Απορρίµµατα γυαλιού σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά”).
4. Στο τµήµα GG (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα και
οργανικές ύλες”):
GG 080

ex 2621 00

Σκωρίες που προέρχονται από την κατεργασία χαλκού, χηµικώς σταθεροποιηµένες, µε
υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20 %) και επεξεργασµένες βάσει βιοµηχανικών προδιαγραφών (π.χ. DIN 4301 και DIN 8201), που προορίζονται κυρίως για τις
οικοδοµές και για εφαρµογές λείανσης.

5. Όλους τους τύπους του τµήµατος GI (“Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων µε βάση το χαρτί”)
6. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):
GJ 020

5103

Απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα, µε εξαίρεση όµως τα ξεφτίδια:

GJ 021

5103 10

— Αποχτενίδια από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 022

5103 20

— Άλλα απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 023

5103 30

— Απορρίµµατα από χονδροειδείς τρίχες

GJ 030

5202

Απορρίµµατα από βαµβάκι (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από
νήµατα και τα ξεφτίδια):

GJ 031

5202 10

— Απορρίµµατα από νήµατα

GJ 032

5202 91

— Ξεφτίδια

GJ 033

5202 99

— Άλλα

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.»
2) Το κείµενο για τη Βραζιλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΒΡΑΖΙΛΙΑ
1. Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά (1)”]:
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Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα µη σιδηρούχων µετάλλων και των κραµάτων τους:
GA 150

7802 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα µολύβδου

GA 240

ex 8107 10

Απορρίµµατα και θραύσµατα καδµίου

GA 270

ex 8110 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα αντιµονίου

GA 300

ex 8112 20

Απορρίµµατα και θραύσµατα χρωµίου

GA 400

ex 2804 90

Απορρίµµατα και θραύσµατα σεληνίου

GA 410

ex 2804 50

Απορρίµµατα και θραύσµατα τελλουρίου

2. Στο τµήµα GB (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν µέταλλα και προέρχονται από την τήξη, τη σύντηξη και τον εξευγενισµό
των µετάλλων”):
GB 010

2620 11

Συµπήγµατα γαλβανισµού που περιέχουν ψευδάργυρο

3. Στο τµήµα GG (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα και
οργανικές ύλες”):
GG 160

Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) από έργα οδοποιίας, που δεν περιέχουν
πίσσα

4. Στο τµήµα GK (“Απορρίµµατα από καουτσούκ”):
GK 020

4012 20

Μεταχειρισµένα ελαστικά τροχοφόρων

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.»
3) Το κείµενο για τη Βουλγαρία διαγράφεται στο σύνολό του.
4) Μεταξύ των κειµένων για την Μπουρκίνα Φάσο και το Καµερούν παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο:
«ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
Όλοι οι τύποι εκτός από:
1. Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά (1)”]:
GA 430

7204

Θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα

2. Όλους τους τύπους του τµήµατος GI (“Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων µε βάση το χαρτί”)
3. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):
GJ 120
GJ 140

6309 00
ex 6310

Μεταχειρισµένα ενδύµατα και άλλα µεταχειρισµένα είδη
Απόβλητα υφασµάτινων επενδύσεων δαπέδων, χαλιών

4. Στο τµήµα GK (“Απορρίµµατα από καουτσούκ”):
GK 020

4012 20

Μεταχειρισµένα ελαστικά τροχοφόρων

5. Στο τµήµα GM (“Απόβλητα από βιοµηχανίες τροφίµων και βιοµηχανίες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων”):
GM 130

Απόβλητα από βιοµηχανίες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, εκτός από τα παραπροϊόντα που ανταποκρίνονται στα εθνικά και διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις για
κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.»
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5) Μεταξύ των κειµένων για τη Γουιάνα και το Κιριµπάτι παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο:
«ΤΖΑΜΑΪΚΑ
Όλοι οι τύποι εκτός από:
Όλους τους τύπους του τµήµατος GM (“Απόβλητα από βιοµηχανίες τροφίµων και βιοµηχανίες µεταποίησης αγροτικών
προϊόντων”)»
6) Το κείµενο για την Νιγηρία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΝΙΓΗΡΙΑ
Όλοι οι τύποι εκτός από:
1. Όλους τους τύπους του τµήµατος GA (“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν
επιδέχεται διασπορά (1)”].
2. Όλους τους τύπους του τµήµατος GB (“Απόβλητα που περιέχουν µέταλλα και προέρχονται από την τήξη, τη σύντηξη
και τον εξευγενισµό των µετάλλων”).
3. Όλους τους τύπους του τµήµατος GH (“Απορρίµµατα στερεών πλαστικών υλών”):
4. Όλους τους τύπους του τµήµατος GI (“Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων µε βάση το χαρτί”)
5. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):
GJ 010

5003

Απορρίµµατα από µετάξι (στα οποία περιλαµβάνονται τα ακατάλληλα για ξετύλιγµα
κουκούλια, τα απορρίµµατα νηµάτων και τα ξεφτίδια):

GJ 011

5003 10

— Μη λαναρισµένα ή χτενισµένα

GJ 012

5003 90

— Άλλα

GJ 020

5103

Απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα, µε εξαίρεση όµως τα ξεφτίδια:

GJ 021

5103 10

— Αποχτενίδια από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 022

5103 20

— Άλλα απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 023

5103 30

— Απορρίµµατα από χονδροειδείς τρίχες

GJ 030

5202

Απορρίµµατα από βαµβάκι (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από
νήµατα και ξεφτίδια):

GJ 031

5202 10

— Απορρίµµατα από νήµατα

GJ 032

5202 91

— Ξεφτίδια

GJ 033

5202 99

— Άλλα

GJ 040

5301 30

Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι

GJ 050

ex 5302 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται απορρίµµατα από ξεφτίδια) από
καννάβι (Cannabis sativa L.)

GJ 060

ex 5303 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται τα απορρίµµατα από ίνες και τα
ξεφτίδια) από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του
φλοιού (βίβλος) ορισµένης κατηγορίας φυτών (µε εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και
το ραµί)

GJ 070

ex 5304 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από ίνες
και τα ξεφτίδια) από σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους αγαύη

GJ 080

ex 5305 19

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από ίνες
και τα ξεφτίδια) κοκκοφοίνικα

GJ 090

ex 5305 29

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται τα απορρίµµατα από νήµατα και
τα ξεφτίδια) αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee)

GJ 100

ex 5305 99

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από ίνες
και τα ξεφτίδια) από ραµί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονοµάζονται
ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

GJ 110

5505

Απορρίµµατα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαµβάνονται και τα
αποκτενίδια, τα απορρίµµατα νηµάτων και τα ξεφτίδια):

GJ 111

5505 10

— Από συνθετικές ίνες

5505 20

— Από τεχνητές ίνες

GJ 112
GJ 130

ex 6310

Ράκη, σπάγγοι, σχοινιά και χονδρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες σε µορφή υπολειµµάτων ή άχρηστων ειδών:

GJ 131

ex 6310 10

— ∆ιαλεγµένα

GJ 132

ex 6310 90

— Άλλα

GJ 140

ex 6310

Απόβλητα υφασµάτινων επενδύσεων δαπέδων, χαλιών
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6. Στο τµήµα GK (“Απορρίµµατα από καουτσούκ”):
GK 010

4004 00

GK 030

ex 4017 00

Απορρίµµατα, θραύσµατα και ξέσµατα από µη σκληρυµένο καουτσούκ, έστω και σε
σκόνη ή σε κόκκους
Απορρίµµατα και θραύσµατα σκληρυµένου καουτσούκ (π.χ. εβονίτης)

7. Στο τµήµα GM (“Απόβλητα από βιοµηχανίες τροφίµων και βιοµηχανίες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων”):
GM 070

ex 2307

Οινολάσπες

GM 080

ex 2308

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίµµατα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και
συσσωµατωµένα µε µορφή σβώλων, των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή
των ζώων, που δεν κατονοµάζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

GM 090

1522

∆ερµατέλαια. Υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών ουσιών
ή των ζωικών ή φυτικών κεριών

GM 100

0506 90

Απορρίµµατα από κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασµένα,
απλά επεξεργασµένα (όχι όµως κοµµένα σε σχήµατα), επεξεργασµένα µε οξύ ή αποζελατινωµένα

GM 110

ex 0511 91

GM 120

1802 00

Κατάλοιπα ψαριών
Κελύφη, µεµβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίµµατα κακάο

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.»
7) Το κείµενο για το Περού αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΠΕΡΟΥ
Όλοι οι τύποι εκτός από:
Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά (1)”].
GA 430

7204

Θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.»
8) Μεταξύ των κειµένων για το Περού και το Σάο Τοµέ και Πρίντσιπε παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο:
«ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Όλοι οι τύποι εκτός από:
1. Στο τµήµα GA [“Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων αυτών σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά (1)”]:
α) Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα πολύτιµων µετάλλων και των κραµάτων αυτών:
GA 010

ex 7112 10

— Απορρίµµατα χρυσού

GA 020

ex 7112 20

— Απορρίµµατα πλατίνας (ο όρος “πλατίνα” καλύπτει τον λευκόχρυσο, το ιρίδιο,
το όσµιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο)

GA 030

ex 7112 90

— Άλλα πολύτιµα µέταλλα, π.χ. άργυρος
Σηµείωση: Ο υδράργυρος αποκλείεται ρητώς ως πρόσµειξη αυτών των µετάλλων
και των κραµάτων ή αµαλγαµάτων τους.

β) Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα µη σιδηρούχων µετάλλων και των κραµάτων τους:
GA 120

7404 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα χαλκού

GA 140

7602 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα αλουµινίου

GA 150

7802 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα µολύβδου

GA 160

7902 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα ψευδαργύρου

GA 430

7204

Θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα

2. Στο τµήµα GE (“Απορρίµµατα γυαλιού σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά”)
GE 010

ex 7001 00

Υαλόσκονη ή άλλα απορρίµµατα και θραύσµατα γυαλιού, εκτός από το γυαλί καθοδικών λυχνιών και άλλα είδη ενεργοποιηµένου (µε επιχρίσµατα) γυαλιού
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3. Στο τµήµα GI (“Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων µε βάση το χαρτί”)
GI 010

4707

Απορρίµµατα και απορρίµµατα της παραγωγής χαρτιού ή χαρτονιού

4. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):
GJ 020

5103

Απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα, µε εξαίρεση όµως τα ξεφτίδια

GJ 030

5202

Απορρίµµατα από βαµβάκι (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από
νήµατα και τα ξεφτίδια)

5. Στο τµήµα GO (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα και
ανόργανες ύλες”):
GO 050

Φωτογραφικές µηχανές µιας χρήσης, χωρίς ηλεκτρικές στήλες

(1) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή
στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.»
9) Μεταξύ των κειµένων για την Τανζανία και την Ουγκάντα παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο:
«ΤΥΝΗΣΙΑ
1. Στο τµήµα GC (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν µέταλλα”):
GC 050

Αναλωµένοι καταλύτες καταλυτικής πυρόλυσης ρευστοποιηµένης κλίνης (FCC) (π.χ.
οξείδια του αργιλίου και ζεόλιθοι)

GC 060

Αναλωµένοι µεταλλικοί καταλύτες που περιέχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
— Μέταλλα της οµάδας του λευκόχρυσου: ρουθήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, όσµιο, ιρίδιο,
λευκόχρυσο
— Μεταλλικά µεταβατικά στοιχεία: σκάνδιο, βανάδιο, µαγγάνιο, κοβάλτιο, χαλκός,
ύττριο, νιόβιο, άφνιο, βολφράµιο, τιτάνιο, χρώµιο, σίδηρος, νικέλιο, ψευδάργυρος,
ζιρκόνιο, µολυβδαίνιο, ταντάλιο, ρήνιο
— Λανθανίδες (µεταλλικές σπάνιες γαίες): λανθάνιο, πρασεοδύµιο, σαµάριο, γαδολίνιο, δυσπρόσιο, έρβιο, υτέρβιο, δηµήτριο, νεοδύµιο, ευρώπιο, τέρβιο, όλµιο, θούλιο, λουτέτσιο

Τα ακόλουθα απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων µετάλλων σε µεταλλική µορφή που επιδέχεται διασπορά:
GC 090

Μολυβδαίνιο

GC 100

Βολφράµιο

GC 110

Ταντάλιο

GC 120

Τιτάνιο

GC 30

Νιόβιο

GC 140

Ρήνιο

2. Στο τµήµα GG (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα και
οργανικές ύλες”):
GG 030

ex 2621

Τέφρες και σκωρίες από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν
µε άνθρακα

GG 040

ex 2621

Αιωρούµενη τέφρα, από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν
µε άνθρακα

GG 050

Μεταχειρισµένα ηλεκτρόδια ανόδου από οπτάνθρακα πετρελαίου ή/και πίσσα πετρελαίου

GG 060

ex 2803

Αναλωµένος ενεργός άνθρακας, από την επεξεργασία του πόσιµου νερού και τις
διεργασίες της βιοµηχανίας τροφίµων και της παραγωγής βιταµινών

GG 080

ex 2621 00

Σκωρίες που προέρχονται από την κατεργασία χαλκού, χηµικώς σταθεροποιηµένες, µε
υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20 %) και επεξεργασµένες βάσει βιοµηχανικών προδιαγραφών (π.χ. DIN 4301 και DIN 8201), που προορίζονται κυρίως για τις
οικοδοµές και για εφαρµογές λείανσης

GG 110

ex 2621 00

Εξουδετερωµένη ερυθρά ιλύς που προέρχεται από την παραγωγή αλουµίνας
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3. Στο τµήµα GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”):
GJ 110

5505

Απορρίµµατα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαµβάνονται και τα
αποκτενίδια, τα απορρίµµατα νηµάτων και τα ξεφτίδια):

GJ 110

5505 10

— Από συνθετικές ίνες

GJ 112

5505 20

— Από τεχνητές ίνες

4. Στο τµήµα GO (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα και
οργανικές ύλες”):
GO 030

Απενεργοποιηµένα µυκητύλια από την παραγωγή πενικιλίνης που προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν ως ζωοτροφές

GO 040

Απορρίµµατα φωτογραφικού φιλµ και χαρτιού (συµπεριλαµβανοµένων των βασικών και
φωτοευαίσθητων επιχρισµάτων), ανεξαρτήτως του εάν περιέχουν άργυρο, τα οποία δεν
περιέχουν άργυρο σε µορφή ελεύθερων ιόντων

GO 050

Φωτογραφικές µηχανές µιας χρήσης, χωρίς ηλεκτρικές στήλες»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Το παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Το κείµενο για το Μπουρούντι διαγράφεται στο σύνολό του.
2. Το κείµενο για το Μαρόκο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΜΑΡΟΚΟ
Όλοι οι τύποι εκτός από:
Όλους τους τύπους του τµήµατος GJ (“Απορρίµµατα κλωστοϋφαντουργίας”»
3. Το κείµενο για την Τυνησία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΤΥΝΗΣΙΑ
1. Στο τµήµα GC (“Άλλα απόβλητα που περιέχουν µέταλλα”):
GC 070

ex 2619 00

GC 080

Σκωρίες υψικαµίνων που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του ανθρακούχου χάλυβα (συµπεριλαµβανοµένου του ελαφρώς κεκραµένου χάλυβα), εξαιρουµένων των σκωριών που έχουν παραχθεί ειδικά για τη συµµόρφωση προς τις εθνικές
αλλά και τις σχετικές διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα (*).
Σκωρίες έλασης (σιδηρούχο µέταλλο)

(*) Η καταχώρηση αυτή καλύπτει τη χρήση των εν λόγω σκωριών ως πηγής διοξειδίου του τιτανίου και βαναδίου.
2. Στο τµήµα GN (“Απορρίµµατα βυρσοδεψίας, γουνοποιίας και χρήσης δερµάτων”):
GN 030

ex 0505 90

Απορρίµµατα από δέρµατα και άλλα µέρη πτηνών, µε τα φτερά ή πούπουλά τους,
φτερά και µέρη φτερών (έστω και κοµµένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά
καθαρισµένα, απολυµασµένα ή που έχουν υποσεί κατεργασία µε σκοπό τη διατήρησή
τους.»

4. Το κείµενο για τη Ζιµπάµπουε διαγράφεται στο σύνολό του.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 78/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιανουαρίου 2001
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
έχουν καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2892/2000
της Επιτροπής (5).

(1)

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή.
Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2892/2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2892/2000
αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
193
161
256
336

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
10.10.2000, σ. 13.
30.12.2000, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή που διεξάγεται δια ξηράς, ποταµού ή
∆ασµός κατά την εισαγωγή που διεθαλάσσης και προέρχεται από λιµάνια ξάγεται αεροπορικώς ή δια θαλάσσης
της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασπροερχόµενη από άλλα λιµάνια (2)
σας ή της Βαλτικής Θάλασσας
(σε EUR/τόνο)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά:

0,00

0,00

1001 90 99

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (3)

0,00

0,00

µέσης ποιότητας

24,23

14,23

βασικής ποιότητας

50,70

40,70

1002 00 00

Σίκαλη

43,04

33,04

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

43,04

33,04

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

43,04

33,04

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

59,83

49,83

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

59,83

49,83

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

43,04

33,04

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 ή 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 29.12.2000 έως τις 12.1.2001)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

Τιµή (EUR/τόνο)

128,07

129,03

110,34

94,43

200,51 (**)

190,51 (**)

124,43 (**)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

40,64

14,22

6,44

13,21

—

—

—

—

—

—

—

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

—

—

—

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Fob Μεγάλες Λίµνες.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 18,07 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 28,27 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε το καθεστώς των εθνικών εµπειρογνωµόνων που αποσπώνται στη Γενική Γραµµατεία του
Συµβουλίου στα πλαίσια ενός καθεστώτος ανταλλαγής µεταξύ των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων των εθνικών διοικήσεων ή των διεθνών
οργανισµών
(2001/41/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι το
∆εκέµβριο του 1999 ενθαρρύνουν την υλοποίηση, στη Γενική
Γραµµατεία του Συµβουλίου, της δυνατότητας ανταλλαγών µε
τις εθνικές διοικήσεις.
Αποφασίστηκε η θέσπιση καθεστώτος ανταλλαγής υπαλλήλων
για να εξασφαλιστεί µια στενότερη συνεργασία µεταξύ του
Συµβουλίου και των εθνικών διοικήσεων ή των διεθνών οργανισµών, µε την απόσπαση υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
στις εθνικές διοικήσεις ή τους διεθνείς οργανισµούς και µε την
απόσπαση εθνικών ή διεθνών υπαλλήλων στη Γενική Γραµµατεία, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί έτσι αµοιβαία ανταλλαγή γνώσεων.
Η ιδιαιτερότητα και το εύρος των προς εκτέλεση καθηκόντων αιτιολογούν την απόσπαση στη Γενική Γραµµατεία
του Συµβουλίου, για περιορισµένη χρονική περίοδο,
πλειόνων εθνικών εµπειρογνωµόνων και επαγγελµατιών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
ΚΕΦΑΛΑIΟ I

ανταλλαγής υπαλλήλων µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας και των
εθνικών διοικήσεων ή διεθνών οργανισµών.
2.
Οι εµπίπτοντες στο παρόν καθεστώς πρέπει, κατά τη διάρκεια
της απόσπασής τους, να έχουν έµµισθη απασχόληση σε διεθνή ή
εθνική δηµόσια διοίκηση.
3.
Εκτός παρεκκλίσεως που χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, οι αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες
πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ωστόσο, αποκλείεται τέτοια παρέκκλιση στον τοµέα της
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας.

Άρθρο 2
∆ιάρκεια της απόσπασης
1.
Η διάρκεια της απόσπασης των εθνικών εµπειρογνωµόνων
καθορίζεται ανάλογα µε τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Η
συνολική διάρκειας της απόσπασης, συµπεριλαµβανοµένης της
τυχόν ανανέωσής της, δεν µπορεί να υπερβεί τα τέσσερα έτη. Η
εργασία είναι πλήρους ωραρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης.

Ορισµός

2.
Η πιθανή διάρκεια της απόσπασης καθορίζεται τη στιγµή που
ο εθνικός εµπειρογνώµονας τίθεται στη διάθεση της Γενικής Γραµµατείας, κατά την ανταλλαγή επιστολών η οποία αναφέρεται στο
άρθρο 18 παράγραφος 2, µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου
Εκπροσώπου και του Μόνιµου Αντιπροσώπου του ενδιαφερόµενου
κράτους µέλους ή του εργοδότη, όταν πρόκειται για διεθνή οργανισµό.

1.
Το παρόν καθεστώς καλύπτει τους εθνικούς εµπειρογνώµονες
που αποσπώνται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου, αποκαλούµενη εφεξής «Γενική Γραµµατεία», στα πλαίσια καθεστώτος

3.
Η απόσπαση ενός και του αυτού εθνικού εµπειρογνώµονα
στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας γίνεται µία και µόνη φορά.

ΓΕΝIΚΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ

Άρθρο 1

L 11/36

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

για το προσωπικό που δεν εµπίπτει στον κανονισµό υπηρεσιακής
κατάστασης.

Άρθρο 3
Καθήκοντα
1.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας επικουρεί τους
υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας και εκτελεί τα καθήκοντα
που του ανατίθενται στα πλαίσια προκαθορισµένου προγράµµατος
εργασίας ή περιγραφής καθηκόντων.
2.
Τα ασκούµενα καθήκοντα ορίζονται µε κοινή συµφωνία της
Γενικής Γραµµατείας και της διοίκησης καταγωγής προς το συµφέρον των υπηρεσιών και λαµβάνοντας υπόψη τα προσόντα του
υποψηφίου.
3.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας δεν µπορεί να
δεσµεύσει τη Γενική Γραµµατεία έναντι τρίτων, εκτός εάν του έχει
ανατεθεί ειδική εντολή, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραµµατέα/
Ύπατου Εκπροσώπου, από το Γενικό ∆ιευθυντή της Γενικής
∆ιεύθυνσης στην οποία έχει διοριστεί.
4.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας µπορεί να εργάζεται σε όλους τους τοµείς στους οποίους η εργασία του κρίνεται
αναγκαία, εφόσον αυτό δεν είναι ασυµβίβαστο προς τα συµφέροντα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Επίπεδο

καθηκόντων,

επαγγελµατική
γνώσεις

16.1.2001

πείρα,

γλωσσικές

1.
Μπορεί να αποσπασθεί στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ο εµπειρογνώµονας που εκτελεί καθήκοντα σχεδιασµού και
µελέτης, εφόσον έχει επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον τριών ετών
σε έναν από τους βαθµούς που ισοδυναµούν µε εκείνους των
κατηγοριών Α και Β της Γενικής Γραµµατείας.
2.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας οφείλει να έχει
πλήρη γνώση µίας των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γλώσσας
και ικανοποιητική γνώση µίας άλλης από αυτές τις γλώσσες, στο
µέτρο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που
του ανατίθενται.
3.
Κατά την αναφερόµενη στο άρθρο 18 παράγραφο 2 ανταλλαγή επιστολών πρέπει να ορίζεται ο βαθµός ενδεχόµενης εξουσιοδότησης του αποσπασµένου εθνικού εµπειρογνώµονα για τη διαχείριση διαβαθµισµένου υλικού.
4.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας πρέπει να διαθέτει
καλή γνώση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας.
Άρθρο 5
Κοινωνική ασφάλιση
1.
Πριν από την απόσπαση, η δηµόσια διοίκηση από την οποία
εξαρτάται ο αποσπώµενος υπάλληλος πρέπει να διαβιβάσει στη
Γενική Γραµµατεία βεβαίωση ότι, κατά τη διάρκεια της απόσπασής
του, εξακολουθεί να υπάγεται στη νοµοθεσία για την κοινωνική
ασφάλιση η οποία ισχύει για τη δηµόσια διοίκηση που τον απασχολεί και η οποία καλύπτει τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο
εµπειρογνώµονας στην αλλοδαπή.
2.
Από την ηµέρα που αναλαµβάνει τα καθήκοντά του, ο εθνικός εµπειρογνώµονας καλύπτεται προσωπικά κατά των κινδύνων
ατυχήµατος, υπό τους όρους που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία

3.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας που δεν µπορεί
να καλυφθεί από δηµόσιο καθεστώς κατά των κινδύνων ασθενείας,
µπορεί να ζητήσει την κάλυψή τους από τη Γενική Γραµµατεία, υπό
τον όρο ότι θα συµβάλλει κατά το ήµισυ στις ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή, η εισφορά του κρατείται κάθε µήνα από
την αποζηµίωση διαµονής που προβλέπεται στο άρθρο 12.

Άρθρο 6
∆ιακοπή ή λήξη της απόσπασης
1.
Η Γενική Γραµµατεία µπορεί να εγκρίνει τη διακοπή της
απόσπασης και καθορίζει τους σχετικούς όρους. Οι αποζηµιώσεις
που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 δεν καταβάλλονται κατά τη
διάρκεια της εν λόγω διακοπής. Οι αποζηµιώσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 14 και 15 καταβάλλονται µόνον αν η διακοπή ζητηθεί
από τη Γενική Γραµµατεία.
2.
Η απόσπαση µπορεί να λήξει, αν αυτό απαιτεί το συµφέρον
της Γενικής Γραµµατείας ή του αρχικού εργοδότη ή για οποιαδήποτε άλλη δικαιολογηµένη αιτία.

ΚΕΦΑΛΑIΟ II
∆IΚΑIΩΜΑΤΑ ΚΑI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΕΘΝIΚΟΥ ΕΜΠΕIΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Άρθρο 7
1.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας ασκεί τα καθήκοντά του και ενεργεί λαµβάνοντας αποκλειστικά υπόψη τα συµφέροντα του Συµβουλίου.
2.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας αποφεύγει κάθε
πράξη και, ειδικότερα, κάθε δηµόσια διατύπωση γνώµης που δύναται να θίξει το κύρος του λειτουργήµατός του.
3.
Κάθε αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας, ο οποίος,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναγκάζεται να εκφέρει
γνώµη για θέµα στο χειρισµό ή στην επίλυση του οποίου έχει
προσωπικό συµφέρον που θέτει εν αµφιβόλω την ανεξαρτησία του,
οφείλει να ενηµερώνει σχετικά τον προϊστάµενο της υπηρεσίας.
4.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας τηρεί τη µεγαλύτερη δυνατή διακριτικότητα σε ό,τι αφορά τα γεγονότα και τις
πληροφορίες που περιέρχονται στην αντίληψή του κατά την
άσκηση ή επ’ ευκαιρία των καθηκόντων του. ∆εν επιτρέπεται να
ανακοινώνει µε οποιονδήποτε τρόπο, σε µη εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο, έγγραφα ή πληροφορίες που δεν δίδονται στη δηµοσιότητα. Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας υπόκειται στην
υποχρέωση αυτή και µετά τη λήξη των καθηκόντων του.
5.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας δεν δηµοσιεύει
ούτε δίνει προς δηµοσίευση, µόνος ή σε συνεργασία µε άλλους,
κείµενα σχετιζόµενα µε τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφόσον δεν έχει λάβει σχετική άδεια υπό τις προϋποθέσεις και
σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία.

16.1.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

6.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας υπόκειται στους
κανόνες ασφαλείας που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία.
7.
Όλα τα δικαιώµατα τα οποία αφορούν εργασίες που εκτελούνται από τον αποσπασµένο εθνικό εµπειρογνώµονα κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, περιέρχονται στη Γενική Γραµµατεία.
8.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας υποχρεούται να
διαµένει στον τόπο διορισµού του ή σε απόσταση µη παρεµποδίζουσα την άσκηση των καθηκόντων του.
9.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας υποχρεούται να
επικουρεί και να συµβουλεύει τους ιεραρχικά ανωτέρους του στη
Γενική Γραµµατεία. Είναι υπεύθυνος έναντι αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται.
ΚΕΦΑΛΑIΟ III
ΟΡΟI

ΕΡΓΑΣIΑΣ

ΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ
ΕΜΠΕIΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

ΕΘΝIΚΟΥ

Άρθρο 8
∆ιάρκεια εργασίας — Ωράρια
1.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας υπόκειται στους
κανόνες που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία ως προς τη διάρκεια
της εργασίας και το ωράριο.
2.
Εντούτοις, στον αποσπασµένο εθνικό εµπειρογνώµονα δεν
µπορεί να επιτραπεί εργασία µε µειωµένο ωράριο.
Άρθρο 9
Άδειες — Αργίες
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία ως προς την ετήσια και
ειδική άδεια, καθώς και τις αργίες.
Άρθρο 10
Υπολογισµός — Έλεγχος
Ο υπολογισµός και ο έλεγχος των αδειών και των ωραρίων ανατίθενται στη διοίκηση της Γενικής Γραµµατείας.

L 11/37

2.
Η πληροφορία αυτή πρέπει να περιέχεται στις επιστολές που
ανταλλάσσονται µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου και του Μόνιµου Αντιπροσώπου του ενδιαφερόµενου κράτους
µέλους ή του εργοδότη, όταν πρόκειται για διεθνή οργανισµό.
Β. Α π ο ζ η µ ι ώ σ ε ι ς
Άρθρο 12
Αποζηµιώσεις διαµονής
1.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας δικαιούται, για
την περίοδο που διαρκεί η απόσπασή του, ηµερησίας αποζηµιώσεως διαµονής 104,03 ευρώ. Η εν λόγω αποζηµίωση καταβάλλεται
ανά µήνα. Εντούτοις, κατά την ανταλλαγή επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, µπορεί να ορισθεί ότι η εν λόγω
αποζηµίωση δεν θα καταβάλλεται.
2.
Η αποζηµίωση οφείλεται επίσης σε περίπτωση αποστολής,
ετήσιας άδειας, ειδικής άδειας καθώς και κατά τη διάρκεια των
αργιών που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία.
3.
Η αποζηµίωση µειώνεται κατά 75 % αν ο τόπος πρόσληψης
βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 50 χλµ. από τον τόπο
διορισµού.
4.
Στον αποσπασµένο εθνικό εµπειρογνώµονα χορηγείται, κατά
την ανάληψη των καθηκόντων του, προκαταβολή που αντιστοιχεί
στις αποζηµιώσεις που δικαιούται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
για την περίοδο µεταξύ της ηµέρας ανάληψης των καθηκόντων του
και της τελευταίας ηµέρας του δεύτερου µήνα µετά το µήνα της
ανάληψης των καθηκόντων του.
Η καταβολή αυτή συνεπάγεται οριστική απόσβεση κάθε δικαιώµατος νέων αποζηµιώσεων για την περίοδο που καλύπτει.
Σε περίπτωση οριστικής λήξης των καθηκόντων του ενδιαφεροµένου στη Γενική Γραµµατεία, διαρκούσης της περιόδου που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της προκαταβολής, επιστρέφεται
κλάσµα της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον αποσπασµένο
εθνικό εµπειρογνώµονα, αναλόγως του διαστήµατος που δεν
συµπληρώθηκε.
5.
Η αποζηµίωση διαµονής του αποσπασµένου εθνικού εµπειρογνώµονα µπορεί να αναθεωρηθεί λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τιµών καταναλωτή στις Βρυξέλλες.

ΚΕΦΑΛΑIΟ IV
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΜΑΤIΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

Α. Α π ο δ ο χ έ ς
Άρθρο 11
Γνωστοποίηση του ύψους του µισθού που καταβάλλει ο αρχικός εργοδότης
1.
Η Μόνιµη Αντιπροσωπεία του ενδιαφερόµενου κράτους
µέλους ή ο εργοδότης, όταν πρόκειται για διεθνή οργανισµό,
πρέπει να γνωστοποιούν στη Γενική Γραµµατεία, για κάθε αποσπασµένο εθνικό εµπειρογνώµονα, το ύψος του ετήσιου µεικτού
µισθού του.

Άρθρο 13
Συµπληρωµατική κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση
Εκτός από την περίπτωση που ο τόπος πρόσληψης του αποσπασµένου εθνικού εµπειρογνώµονα βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των
50 χλµ. από τον τόπο διορισµού, του καταβάλλεται, ενδεχοµένως,
συµπληρωµατική κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση, η οποία αντιστοιχεί
στη διαφορά µεταξύ, αφενός, των µεικτών ετήσιων αποδοχών που
λαµβάνει από τον αρχικό εργοδότη του (πλην οικογενειακών επιδοµάτων) προσαυξηµένων κατά την αποζηµίωση διαµονής που του
καταβάλλεται από τη Γενική Γραµµατεία και, αφετέρου, του βασικού µισθού του βαθµού Α 8 κλιµάκιο 1 ή Β 5 κλιµάκιο 1, ανάλογα
µε την κατηγορία στην οποία θεωρείται ότι αντιστοιχούν τα καθήκοντα που ασκεί.
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Γ. Ε π ι σ τ ρ ο φ ή ε ξ ό δ ω ν

Άρθρο 14
Έξοδα ταξιδίου
1.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας που δεν µετακόµισε την οικοσκευή του από τον τόπο πρόσληψης στον τόπο
διορισµού, δικαιούται για τον ίδιο µηνιαία καταβολή ποσού που
αντιστοιχεί στο κόστος ενός ταξιδίου µε επιστροφή από τον τόπο
διορισµού στον τόπο πρόσληψης. Η πληρωµή πραγµατοποιείται
στο τέλος κάθε µήνα ή την τελευταία ηµέρα της παροχής υπηρεσιών, εφόσον η παροχή δεν καλύπτει όλο το µήνα. Το ποσό
καθορίζεται κατ’ αποκοπήν µε βάση το κόστος του σιδηροδροµικού
εισιτηρίου 1ης θέσης, όταν το ταξίδι απλής µετάβασης δεν υπερβαίνει την απόσταση των 500 χλµ. Αν η απόσταση είναι µεγαλύτερη από 500 χλµ. ή αν η συνήθης διαδροµή περιλαµβάνει και
θαλάσσιο τµήµα, το ποσό καθορίζεται µε βάση το κόστος του
αεροπορικού εισιτηρίου οικονοµικής θέσης µε µειωµένη τιµή (τη
χαµηλότερη τιµή που εφαρµόζουν οι αεροπορικές εταιρείες που
συνδέουν τον τόπο πρόσληψης και τον τόπο διορισµού).
2.
Η τιµή που λαµβάνεται υπόψη είναι εκείνη που ισχύει στο
Γραφείο Ταξιδίων της Γενικής Γραµµατείας την 1η Iανουαρίου του
τρέχοντος έτους. Η τιµή αυτή αναθεωρείται την 1η Iουλίου για
τους προορισµούς για τους οποίους το κόστος έχει αυξηθεί κατά
ποσοστό άνω του 5 % από την 1η Iανουαρίου. Αν η παροχή
υπηρεσιών παύει πριν τη λήξη του µηνός, το ποσό υπολογίζεται
κατ’ αναλογίαν του αριθµού «δεδουλευµένων» ηµερών.
3.
Αν ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας έχει µετακοµίσει την οικοσκευή του από τον τόπο πρόσληψης στον τόπο διορισµού, δικαιούται κατ’ έτος, για τον ίδιο, το (τη) σύζυγό του, καθώς
και τα συντηρούµενα τέκνα του, κατ’ αποκοπήν καταβολή των
εξόδων ταξιδίου µε επιστροφή από τον τόπο διορισµού στον τόπο
πρόσληψης, σύµφωνα µε τους κανόνες και υπό τους όρους που
ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία.
4.
Σύµφωνα µε τους κανόνες και υπό τους όρους που ισχύουν
στη Γενική Γραµµατεία, ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας
δικαιούται επιστροφής εξόδων ταξιδίου:
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5.
Θεωρείται ως τόπος πρόσληψης, για τους σκοπούς της
παρούσας απόφασης, ο τόπος στον οποίο ο αποσπασµένος εθνικός
εµπειρογνώµονας ασκούσε τα καθήκοντά του για τον αρχικό του
εργοδότη πριν από την απόσπασή του. Τόπος διορισµού είναι ο
τόπος όπου βρίσκεται η υπηρεσία στην οποία έχει αποσπασθεί. Οι
τόποι αυτοί επισηµαίνονται κατά την ανταλλαγή επιστολών η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.
6.
Η ανταλλαγή επιστολών, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18
παράγραφος 2, µπορεί να προβλέπει ότι η Γενική Γραµµατεία δεν
αναλαµβάνει τα έξοδα ταξιδίου.

Άρθρο 15
Έξοδα µετακόµισης
1.
Η µετακόµιση της οικοσκευής µπορεί να γίνει από τον αποσπασµένο εθνικό εµπειρογνώµονα, που υποχρεούται να µεταφέρει
την κατοικία του στον τόπο διορισµού, εντός έξι µηνών, κατ’
ανώτατο όριο, από την έναρξη των καθηκόντων του, εφόσον η
προβλεπόµενη διάρκεια της απόσπασης είναι τουλάχιστον ενός
έτους και ο τόπος πρόσληψης βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον
50 χλµ. από τον τόπο διορισµού.
2.
Οι δαπάνες για τη µετακόµιση της οικοσκευής επιστρέφονται
στον αποσπασµένο εθνικό εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε τους κανόνες και τους όρους που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία.
3.
Κατά τη λήξη της απόσπασης, η µετακόµιση πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός τριών µηνών από το τέλος της απόσπασης.
4.
Η ανταλλαγή επιστολών, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18
παράγραφος 2, µπορεί να προβλέπει ότι η Γενική Γραµµατεία δεν
αναλαµβάνει τα έξοδα µετακόµισης.

Άρθρο 16
Αποστολές — Έξοδα αποστολής
1.
Ο αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας µπορεί να ταξιδέψει µε υπηρεσιακή εντολή, τηρουµένου του άρθρου 3.
2.
Τα έξοδα αποστολής καθορίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες
και τους όρους που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία για την επιστροφή των εξόδων αποστολής των υπαλλήλων.

α) για τον ίδιο:
— επ’ ευκαιρία της απόσπασής του, από τον τόπο πρόσληψης
στον τόπο διορισµού,
— επ’ ευκαιρία της λήξης της απόσπασής του, από τον τόπο
διορισµού στον τόπο πρόσληψης·
β) για το (τη) σύζυγο και τα συντηρούµενα τέκνα του:
— επ’ ευκαιρία της µετακόµισης από τον τόπο πρόσληψης
στον τόπο διορισµού,
— επ’ ευκαιρία της λήξης της απόσπασης, από τον τόπο διορισµού στον τόπο πρόσληψης.

Άρθρο 17
Προσαρµογή του καθεστώτος χρηµατικών απολαβών
1.
Το καθεστώς χρηµατικών απολαβών στο οποίο υπόκειται ο
αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας δεν αναθεωρείται καθ’ όλη
τη διάρκεια της απόσπασης.
2.
Εντούτοις, η συµπληρωµατική κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση
που αναφέρεται στο άρθρο 13 προσαρµόζεται, µία φορά κατ’ έτος
και χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα, ανάλογα µε την εξέλιξη των
βασικών µισθών των κοινοτικών υπαλλήλων.
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ΚΕΦΑΛΑIΟ V

∆IΟIΚΗΤIΚΕΣ ΚΑI ∆ΗΜΟΣIΟΝΟΜIΚΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ

Άρθρο 18
Κονδύλια και συµβάσεις
1.
Οι δαπάνες που προκύπτουν από την απόσπαση εθνικών
εµπειρογνωµόνων καταλογίζονται στο κονδύλιο 1 1 1 3 του προϋπολογισµού του Συµβουλίου.
2.
Η απόσπαση πραγµατοποιείται µέσω ανταλλαγής επιστολών
µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου και του Μόνιµου Αντιπροσώπου του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους ή του
εργοδότη, όταν πρόκειται για διεθνή οργανισµό. Στις επιστολές
αναφέρονται τα ονόµατα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα
να καθορίσουν τις πρακτικές λεπτοµέρειες της απόσπασης στα
πλαίσια της παρούσας απόφασης. Η επιστολή µε την οποία παρατείνεται, διακόπτεται ή λήγει η απόσπαση, αποστέλλεται επίσης από
το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο. Ο αποσπασµένος εθνικός
εµπειρογνώµονας παρουσιάζεται, την πρώτη ηµέρα της απόσπασής
του, στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και
Εθιµοτυπίας για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διατυπώσεων
εισόδου στην υπηρεσία. Η ανάληψη των καθηκόντων γίνεται την
πρώτη ηµέρα του µηνός.
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Άρθρο 19

Εκκαθάριση των δαπανών
Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται από την αρµόδια υπηρεσία της
Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Εθιµοτυπίας, σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασµό ανοικτό σε τραπεζικό ίδρυµα στο Βέλγιο.
Άρθρο 20
∆απάνες υποδοµής
Οι δαπάνες που προορίζονται για τη δηµιουργία των συνθηκών
εργασίας (χώροι, έπιπλα, µηχανήµατα, κ.λπ.) των αποσπασµένων
εθνικών εµπειρογνωµόνων καταλογίζονται στις πιστώσεις λειτουργίας.
Άρθρο 21
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα την ηµέρα της
υιοθέτησής της.
Άρθρο 22
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. PIERRET
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε το κοινοτικό πρόγραµµα συντονισµένης επίβλεψης για το 2001 µε σκοπό τη διασφάλιση της
τήρησης των ανωτάτων περιεκτικοτήτων υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω στα σιτηρά και σε
ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 4096]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/42/ΕΚ)
Επιτροπής (4) αναφέρει συστάσεις της Επιτροπής που καλύπτουν περιόδους µεταξύ ενός και πέντε ετών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Η Επιτροπή πρέπει να µεριµνήσει σταδιακά για την δηµιουργία ενός συστήµατος το οποίο θα παράσχει τη δυνατότητα
εκτίµησης της πραγµατικής έκθεσης στα φυτοφάρµακα µέσω
των τροφίµων, όπως προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο
του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ και
στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 παράγραφος 3 της
οδηγίας 90/642/ΕΟΚ. Για να διευκολυνθεί η εξέταση των
δυνατοτήτων των εν λόγω εκτιµήσεων, πρέπει να διατίθενται
στοιχεία σχετικά µε τον έλεγχο των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων σε ορισµένα τρόφιµα που αποτελούν βασικά συστατικά του ευρωπαϊκού διαιτολογίου. Λαµβάνοντας υπόψη
τους διαθέσιµους πόρους, σε εθνική κλίµακα, για τον
έλεγχο των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, τα κράτη µέλη
είναι µόνο σε θέση να προβαίνουν στην ανάλυση δειγµάτων
δέκα προϊόντων ετησίως, στο πλαίσιο του προγράµµατος
συντονισµένης επίβλεψης. Κάθε φυτοφάρµακο πρέπει κατά
κανόνα να ελέγχεται σε είκοσι έως τριάντα τρόφιµα, σε µια
σειρά τριετών κύκλων.

(4)

Τα υπολείµµατα που έχουν προταθεί για έλεγχο το 2001 θα
επιτρέψουν την εξέταση της δυνατότητας χρησιµοποίησης
των στοιχείων που αφορούν τα φυτοφάρµακα acephate, την
οµάδα του benomyl, το chlorpyriphos, την ιπροδιόνη και
το methamidophos, δεδοµένου ότι τα εν λόγω συστατικά
(που ανήκουν στην οµάδα Α του παραρτήµατος Ι Α) έχουν
ήδη ελεγχθεί µεταξύ του 1996 και του 2000 για να εκτιµηθεί η πραγµατική έκθεση µέσω των τροφίµων. Η συνέχιση
της παρακολούθησης διευκολύνει την αναγνώριση µεταβολών στην παρουσία φυτοφαρµάκων.

(5)

Τα υπολείµµατα που έχουν υποδειχθεί για παρακολούθηση
µεταξύ των ετών 2001 και 2004 θα επιτρέψουν την εξέταση της σκοπιµότητας χρησιµοποίησης των στοιχείων που
αφορούν τα φυτοφάρµακα διαζινόνη, metalaxyl, µεθιδαθείον, θειαβενδαζόλιο και triazophos για να εκτιµηθεί η
πραγµατική έκθεση µέσω τροφίµων, δεδοµένου ότι οι ενώσεις αυτές (που ανήκουν στην οµάδα Β του παραρτήµατος Ι
Α) έχουν ήδη ελεγχθεί µεταξύ των ετών 1997 και 2000.

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου
1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων
για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω στα σιτηρά (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/58/ΕΚ της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β),
την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου
1990, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων
για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα σε ορισµένα
προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2000/58/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) της
οδηγίας 86/362/ΕΟΚ και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, η Επιτροπή πρέπει να
υποβάλλει στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή µέχρι τις
31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους, σύσταση µε την οποία να καταρτίζεται ένα κοινοτικό πρόγραµµα συντονισµένης επίβλεψης
για τη διασφάλιση της τήρησης των ανώτατων περιεκτικοτήτων των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, που καθορίζεται στα παραρτήµατα ΙΙ των εν λόγω οδηγιών.

(2)

Η κτηθείσα εκ µέρους της Επιτροπής και των κρατών µελών
πείρα από την κατάρτιση, την εφαρµογή και την υποβολή
εκθέσεων σχετικά µε τα τρία προηγούµενα ετήσια προγράµµατα συντονισµένης επίβλεψης, παρέχει ενδείξεις ότι τα
πολυετή προγράµµατα είναι τα πλέον αποτελεσµατικά και
πρακτικά. Είναι σκόπιµο να υποδειχθεί στην παρούσα
σύσταση το πλαίσιο µελλοντικών προγραµµάτων. Το άρθρο
1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 645/2000 της

(1) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37.
(2) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 78.
(3) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71.

(4) ΕΕ L 78 της 29.3.2000, σ. 7.
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Τα υπολείµµατα που έχουν υποδειχθεί για παρακολούθηση
µεταξύ των ετών 2001 και 2004 θα επιτρέψουν την εξέταση της σκοπιµότητας χρησιµοποίησης των στοιχείων που
αφορούν τα φυτοφάρµακα chlorpyriphos-methyl, δ-µενθρίνη, ενδοσουλφάνη, imazalil, λ-κυαλοθρίνη, την οµάδα
του maneb, το mecarbam, την περµεθρίνη, το pirimiphosmethyl και την βινκλοζολίνη για να εκτιµηθεί η πραγµατική
έκθεση µέσω τροφίµων, δεδοµένου ότι οι ενώσεις αυτές (που
ανήκουν στην οµάδα Γ του παραρτήµατος Ι Α) έχουν ήδη
ελεγχθεί κατά το 1998, το 1999 και το 2000.
Τα υπολείµµατα που έχουν υποδειχθεί για παρακολούθηση
µεταξύ των ετών 2000 και 2004 θα επιτρέψουν την εξέταση της σκοπιµότητας χρησιµοποίησης των στοιχείων που
αφορούν τα φυτοφάρµακα Azinphos-methyl, Captan,
Chlorothalonil, Dichlofluanid, Dicofol, Dimethoate, Folpet, Μαλαθείον, Omethoate, Procymidone, Προπυζαµίδη
και Azoxystrobine για να εκτιµηθεί η πραγµατική έκθεση
µέσω τροφίµων, δεδοµένου ότι οι ενώσεις αυτές (που ανήκουν στην οµάδα ∆ του παραρτήµατος Ι Α) έχουν ήδη
ελεγχθεί κατά το 1998, 1999 και 2000.

(8)

Η παρακολούθηση του disulfoton, του phorate, του thiometon και του oxydemetonmethyl δεν είναι δυνατόν να
διενεργηθεί µε τις συνηθισµένες αναλυτικές πολυυπολειµµατικές µεθόδους παρακολούθησης. Πρέπει να συλλεχθούν
στοιχεία για την παρουσία των υπολειµµάτων αυτών όταν
αναµένεται, σε όσα κράτη µέλη είναι πιθανότερο να ανιχνευθούν υπολείµµατα φυτοφαρµάκων.

(9)

Απαιτείται µια συστηµατική στατιστική προσέγγιση του
αριθµού των δειγµάτων που θα πρέπει να λαµβάνονται σε
κάθε συντονισµένη άσκηση παρακολούθησης. Η εν λόγω
προσέγγιση έχει καθοριστεί από την Επιτροπή στο «Codex
Alimentarius» (5). Με βάση µια διωµική κατανοµή πιθανοτήτων, δύναται να υπολογιστεί ότι η εξέταση συνολικού
αριθµού 459 δειγµάτων παρέχει 99 % βεβαιότητα για την
ανίχνευση ενός δείγµατος που περιέχει υπολείµµατα φυτοφαρµάκων σε ποσοστό άνω του ορίου ανίχνευσης (LOD)
όπου ποσοστό 1 % των προϊόντων φυτικής προέλευσης
περιέχουν υπολείµµατα άνω του LOD. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να ληφθούν τουλάχιστον 459 δείγµατα ανά την
Κοινότητα και να κατανεµηθούν µεταξύ των κρατών µελών
µε βάση τον πληθυσµό και τον αριθµό των καταναλωτών, µε
ελάχιστο όριο δώδεκα δειγµάτων ανά προϊόν και ανά έτος
και θα πρέπει να εµφαίνεται στο παράρτηµα Ι Β.

(10)

Στο Oeiras της Πορτογαλίας συζητήθηκε στις 15 και 16
Σεπτεµβρίου 1997 από τους εµπειρογνώµονες των κρατών
µελών σχέδιο κατευθυντήριων γραµµών που αφορούν τις
διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την ανάλυση υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, συζητήθηκε δε και έχει ληφθεί
υπόψη από την επιµέρους οµάδα υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων της οµάδας εργασίας για την φυτοϋγειονοµική προστασία στις 20 και 21 Νοεµβρίου 1997. Έχει συµφωνηθεί
ότι τα εν λόγω σχέδια κατευθυντηρίων γραµµών πρέπει να
εφαρµοστούν στο µέτρο του δυνατού από τα εργαστήρια
ανάλυσης των κρατών µελών και θα πρέπει να αναθεωρούνται µε βάση τις εν λόγω εµπειρίες. Οι κατευθυντήριες
γραµµές συζητήθηκαν και αναθεωρήθηκαν από τους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών στην Αθήνα, στο διάστηµα
15 έως 17 Νοεµβρίου 1999. Οι αναθεωρηµένες
κατευθυντήριες γραµµές θα υποβληθούν στη µόνιµη φυτοϋ-

(5) «Codex Alimentarius», υπολείµµατα φυτοφαρµάκων στις ζωοτροφές,
Ρώµη 1994, ISBN 92-5-203271-1, τόµος 2, σ. 372.
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γειονοµική επιτροπή και πρόκειται να δηµοσιευθούν από την
Επιτροπή (6).
(11)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 90/
642/ΕΟΚ απαιτεί από τα κράτη µέλη να διευκρινίζουν τα
κριτήρια που εφαρµόζονται κατά την κατάρτιση των εθνικών
προγραµµάτων επιθεώρησης, όταν αποστέλλονται στην Επιτροπή στοιχεία που αφορούν την εφαρµογή τους κατά το
προηγούµενο έτος. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνουν τα κριτήρια που εφαρµόζονται για τον καθορισµό
του αριθµού των δειγµάτων που πρέπει να λαµβάνονται και
των αναλύσεων που πρέπει να πραγµατοποιούνται, καθώς
και των εφαρµοζοµένων περιεκτικοτήτων και των κριτηρίων
µε τα οποία έχουν καθοριστεί οι εν λόγω περιεκτικότητες.
Πρέπει να διευκρινίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
διαπίστευση, δυνάµει της οδηγίας 93/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, για τα συµπληρωµατικά
µέτρα που αφορούν τον επίσηµο έλεγχο των ζωοτροφών (7),
των εργαστηρίων που πραγµατοποιούν τις αναλύσεις.

(12)

Τα στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων
επίβλεψης είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για επεξεργασία,
αποθήκευση και διαβίβαση µε ηλεκτρονικές/µηχανογραφικές
µεθόδους. Έχουν αναπτυχθεί µορφότυποι για την διαβίβαση
δεδοµένων υπό µορφή δισκέτας από τα κράτη µέλη προς
την Επιτροπή. Τα κράτη µέλη πρέπει εποµένως να είναι σε
θέση να αποστέλλουν τις εκθέσεις τους στην Επιτροπή σε
τυποποιηµένο µορφότυπο. Η περαιτέρω ανάπτυξη του εν
λόγω τυποποιηµένου µορφότυπου πραγµατοποιείται αποτελεσµατικότερα µε την εξέλιξη των κατευθυντηρίων γραµµών
από την Επιτροπή.

(13)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα σύσταση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Να προβαίνουν σε δειγµατοληψία και ανάλυση για τους συνδυασµούς υπολειµµάτων προϊόντος/φυτοφαρµάκου που καθορίζονται
στο παράρτηµα Ι Α, µε βάση τον αριθµό των δειγµάτων κάθε
προϊόντος που έχει κατανεµηθεί σε κάθε κράτος µέλος στο
παράρτηµα Ι Β, εκφράζοντας, ανάλογα µε την περίπτωση, το µερίδιο στην αγορά του κράτους µέλους σε επίπεδο εθνικό, κοινοτικό
και τρίτης χώρας. Για ένα τουλάχιστον φυτοφάρµακο που δηµιουργεί πιθανά έντονο κίνδυνο, ένα από τα προϊόντα θα αποτελεί το
αντικείµενο µεµονωµένης ανάλυσης των στοιχείων του σύνθετου
δείγµατος: θα λαµβάνονται δύο δείγµατα ικανού αριθµού στοιχείων, εφόσον είναι δυνατόν από έναν µόνο παραγωγό. Εφόσον στο
πρώτο, σύνθετο δείγµα παρατηρηθεί ανιχνεύσιµο επίπεδο φυτοφαρµάκου, τα στοιχεία του δευτέρου δείγµατος θα αναλύονται µεµονωµένα. Κατά το 2001 αυτό θα περιλαµβάνει το συνδυασµό αγγούρια/methamidophos και αχλάδια/chlormequat.
Άρθρο 2
Να προβαίνουν σε δειγµατοληψία προϊόντων για την ανάλυση των
disulfoton, phorate, thiometon και oxydemeton-methyl σε όσες
χώρες υπάρχουν άδειες για τη χρήση των φυτοφαρµάκων αυτών
στα εν λόγω προϊόντα, βάσει του αριθµού δειγµάτων κάθε προϊόντος που χορηγείται σε κάθε κράτος µέλος στο παράρτηµα Ι Β.
(6) Επί του παρόντος έχει δηµοσιευθεί στην ΕΕ L 128 της 21.5.1999, σ.
30· θα είναι διαθέσιµη µια αναθεωρηµένη έκδοση ως έγγραφο SANCO/
3103/2000
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).
7
( ) ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σ. 14.
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Άρθρο 3
Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2001, να ανακοινώσουν τα αποτελέσµατα για το τµήµα της ειδικής δράσης που καθορίζεται για το
2000 στο παράρτηµα Ι Α, εµφαίνοντας τις αναλυτικές µεθόδους
που χρησιµοποιήθηκαν και τα επιτευχθέντα επίπεδα αναφοράς,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που καθορίζονται
στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την ανάλυση των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων (8), σε µορφότυπο — συµπεριλαµβανοµένου
του ηλεκτρονικού — που καθορίζεται στο έγγραφο προσανατολισµού των κρατών µελών για την εφαρµογή των συστάσεων της
Επιτροπής για τα κοινοτικά προγράµµατα συντονισµένης επίβλεψης (9).

Άρθρο 4

16.1.2001

2. των στοιχείων των σχετικών µε τις διαδικασίες που χρησιµοποιούν τα εργαστήριά τους για τον ποιοτικό έλεγχο, και ιδίως
των στοιχείων που αφορούν πτυχές των προσανατολισµών για
τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου µε σκοπό την ανάλυση των
υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, τις οποίες δεν ήταν σε θέση να
εφαρµόσουν ή αντιµετώπισαν προβλήµατα κατά την εφαρµογή
τους·
3. των στοιχείων των σχετικών µε τη διαπίστευση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3 της οδηγίας 93/99/ΕΚ (συµπεριλαµβανοµένου του τύπου της διαπίστευσης, του φορέα διαπίστευσης
και του αντιγράφου του πιστοποιητικού διαπίστευσης) των
εργαστηρίων που πραγµατοποιούν τις αναλύσεις·
4. των στοιχείων σχετικά µε τις δοκιµές ικανότητας και τις δοκιµές
δακτυλίου στις οποίες συµµετείχε το εργαστήριο.
Άρθρο 5

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 1999, να αποστείλουν στην Επιτροπή και
στα κράτη µέλη όλα τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάµει του
άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ και άρθρο 4
παράγραφος 3 της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ σχετικά µε την περίοδο
ελέγχου 2000, για να διασφαλιστεί, τουλάχιστον µε δειγµατοληπτικό έλεγχο, η τήρηση των ανώτατων περιεκτικοτήτων υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, συµπεριλαµβανοµένων:

Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2001, να αποστείλουν στην Επιτροπή το
προβλεπόµενο εθνικό πρόγραµµά τους για τον έλεγχο των ανώτατων περιεκτικοτήτων υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων που καθορίζονται από την οδηγία 90/642/ΕΟΚ και 86/362/ΕΟΚ για το έτος
2002.

1. των αποτελεσµάτων των εθνικών προγραµµάτων τους που αφορούν τα φυτοφάρµακα τα οποία απαριθµούνται στα παραρτήµατα ΙΙ των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, σε σχέση
µε τα εναρµονισµένα επίπεδα και, εφόσον δεν έχουν ακόµα
καθοριστεί σε κοινοτική κλίµακα, σε σχέση µε τα ισχύοντα
εθνικά επίπεδα·

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2000.

(8) Βλέπε υποσηµείωση 6.
(9) ΕΕ L 128 της 21.5.1999, σ. 48.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α
Συνδυασµοί φυτοφαρµάκων/προϊόντων προς παρακολούθηση στο πλαίσιο της ειδικής ενέργειας που καθορίζεται στο
άρθρο 1 της σύστασης

Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων που
πρέπει να υποστούν ανάλυση

Έτη (1)
2001

2002

2003

2004

Acéphate

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Οµάδα benomyl

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Chlorpyriphos

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Ιπροδιόνη

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Methamidophos

(α)

(β)

(γ)

(δ)

∆ιαζινόνη

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Metalaxyl

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Μεθιδαθείον

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Θειαβενδαζόλιο

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Triazophos

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Chlorpyriphos-méthyl

(α)

(β)

(γ)

(δ)

δ-µενθρίνη

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Ενδοσουλφάνη

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Imazalil

(α)

(β)

(γ)

(δ)

λ-κυαλοθρίνη

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Οµάδα manbe

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Mecarbam

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Περµεθρίνη

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Pirimiphos-méthyl

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Βινκλοζολίνη

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Azinphos-methyl

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Captane

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Chlorthalonil

(α)

(β)

(γ)

(δ)

ΟΜΑ∆Α Α

ΟΜΑ∆Α Β

ΟΜΑ∆Α Γ

ΟΜΑ∆Α ∆
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Έτη (1)
2001

2002

2003

2004

Dichlofluanid

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Dicofol

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Diméthoate

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(β)

(γ)

(δ)

Disulfoton
Folpet

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Μαλαθείον

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Ométhoate

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Oxydéméton-méthyl

(β)

(γ)

(δ)

Phorate

(β)

(γ)

(δ)

Procymidone

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Προπυζαµίδη

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(β)

(γ)

(δ)

(β)

(γ)

(δ)

Aldicarb

(β)

(γ)

(δ)

Bromopropylate

(β)

(γ)

(δ)

Σιπερµεθρίνη

(β)

(γ)

(δ)

Méthiocarbe

(β)

(γ)

(δ)

Méthomyl

(β)

(γ)

(δ)

Monocrotophos

(β)

(γ)

(δ)

Παραθείο

(β)

(γ)

(δ)

Tolylfluanid

(β)

(γ)

(δ)

Thiométon
Azoxystrobine

(α)

ΟΜΑ∆Α Ε

(1)
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Ενδεικτικώς, για το 2002, 2003 και 2004, µε την επιφύλαξη των προγραµµάτων που θα προταθούν τα εν λόγω έτη.
Μήλα, τοµάτεςς, µαρούλια, φράουλες, σταφύλια.
Αχλάδια, µπανάνες, φασόλια (νωπά ή κατεψυγµένα), γεώµηλα, καρότα, πορτοκάλια, µανταρίνια, ροδάκινα/νεκταρίνια, σπανάκι.
Κουνουπίδια, πιπεριές, σιτάρι, πεπόνια, ρύζι, αγγούρια, µαρούλια κεφαλωτά, µπιζέλια (κατεψυγµένα ή νωπά, που αναλύονται χωρίς τους λοβούς).
Μήλα, βρώµη, τοµάτες, µαρούλια, σταφύλια, φράουλεςς, πράσα, κρεµµύδια, πορτοκαλοχυµός, µηλοχυµός, σίκαλη, µελιτζάνες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I B
Πλήθος δειγµάτων κάθε προϊόντος, τα οποία πρέπει να λαµβάνονται ετησίως από κάθε κράτος µέλος, στο πλαίσιο του
κοινοτικού προγράµµατος συντονισµένης επίβλεψης για το 2001
B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

Σύνολο

12

12

93

12

45

66

12

65

12

17

12

12

12

12

66

460

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πρόγραµµα συντονισµένης επίβλεψης των ετών 1996 έως 2004 µε τα εκτιµώµενα χρονοπαράθυρα και αντικείµενο
πρόσληψης

Έτος

Οµάδες προϊόντων υπό
παρακολούθηση

Οµάδες φυτοφαρµάκων
υπό παρακολούθηση
(παράρτηµα Ι Α)

Αντικείµενο πρόσληψης
φυτοπροστατευτικών

1996

z

Α

1997

y

Α, Β

1998

x

Α, Β, Γ

1999

w

Α, Β, Γ

2000

v

Α, Β, Γ

2001

z

Α, Β, Γ, ∆

1996-2000

Α

2002

y+x

Α, Β, Γ, ∆, Ε

1997-2001

Α, Β

2003

w+v

Α, Β, Γ, ∆, Ε

1999-2002

Α, Β, Γ

2004

z+u

Α, Β, Γ, ∆, Ε

2001-2003

Α, Β, Γ, ∆

2002-2004

Α, Β, Γ, ∆, Ε

2005
z
y
x
w
v
u

Εκτιµώµενη περίοδος
πρόσληψης

Μήλα, φράουλες, σταφύλια, τοµάτες, µαρούλια.
Μανταρίνια, αχλάδια, µπανάνες, φασόλια, πατάτες.
Πορτοκάλια, ροδάκινα, καρότα, σπανάκι.
Κουνουπίδια, πιπεριές, σιτάρι, πεπόνια.
Ρύζι, αγγούρια, κεφαλωτή κράµβη, µπιζέλια.
Κρεµµύδια, πράσσα, πορτοκαλοχυµός, µηλοχυµός, σίκαλη.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεµβρίου 2000
για τροποποίηση της απόφασης 1999/395/ΕΚ για την κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Ισπανία
υπέρ της επιχείρησης Sniace SA, που είναι εγκατεστηµένη στην Torrelavega (Cantabria)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 2741]
(Το κείµενο στην ισπανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/43/ΕΚ)
B. Η απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 29ης Απριλίου 1999 στην υπόθεση
C-342/96, Ισπανία κατά Επιτροπής (4), σχετικά µε
την κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε από την
Ισπανία στην επιχείρηση Tubacex (στο εξής η «απόφαση Tubacex»)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο,
αφού κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο (1),

(4)

Στις 29 Απριλίου 1999, το ∆ικαστήριο εξέδωσε απόφαση
στηυ υπόθεση C-342/96, Ισπανία κατά Επιτροπής, σχετικά
µε την κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε από την Ισπανία
υπέρ της επιχείρησης Tubacex (στο εξής απόφαση Tubacex). Το ∆ικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής
97/21/ΕΚ, ΕΚΑΧ (5), η οποία κήρυσσε ασυµβίβαστη την
ενίσχυση υπέρ της Tubacex, τις νέες συµφωνίες µεταξύ
Tubacex και του ταµείου κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και
τις συµφωνίες επιστροφής µεταξύ της Tubacex και του
Fogasa, εφόσον τα επιτόκια ήταν κατώτερα των επιτοκίων
της αγοράς.

(5)

Στην απόφασή του, το ∆ικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το Fogasa δεν χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις υπό
πτώχευση ή προβληµατικές επιχειρήσεις, αλλά ανταποκρίνεται σε νόµιµες αιτήσεις που υποβάλλονται από εργαζοµένους για την καταβολή χρηµάτων τα οποία στη συνέχεια
ανακτά από τις επιχειρήσεις. Επίσης, το ταµείο Fogasa
µπορεί να συνάπτει συµφωνίες επιστροφής που θα του επιτρέπουν την αναδιάρθρωση των οφειλοµένων ποσών ή να
προβλέπει επιστροφή σε δόσεις.

(6)

Επίσης, το ταµείο κοινωνικής ασφάλισης µπορεί να
συµφωνήσει την αναδιάρθρωση των χρεών, σε συνάρτηση µε
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή την τµηµατική τους
εξόφληση.

(7)

Το ∆ικαστήριο σηµείωσε ότι σε αυτές τις συµφωνίες επιστροφής και αναδιάρθρωσης, το κράτος δεν ενεργεί ως
δηµόσιος επενδυτής η συµπεριφορά του οποίου πρέπει να
συγκρίνεται µε τη συµπεριφορά ιδιώτη επενδυτή που επενδύει κεφάλαια µε στόχο να αποκτήσει κέρδος, αλλά ως
κρατικός πιστωτής ο οποίος, όπως και ο ιδιώτης πιστωτής,
ζητά την ανάκτηση των οφειλοµένων ποσών.

(8)

Οι τόκοι που συνήθως εφαρµόζονται σε αυτό το είδος των
πιστώσεων αποσκοπούν στην αποζηµίωση του πιστωτή λόγω
της καθυστέρησης τον οφειλέτη να καταβάλει το χρέος του,
ήτοι τόκοι υπερηµερίας. Εάν το ποσοστό των τόκων υπερηµερίας που εφαρµόζεται στα δάνεια τα οποία χορηγούνται
από δηµόσιο πιστωτή είναι χαµηλότερο από το ποσοστό
που εφαρµόζεται στην περίπτωση ιδιώτη επενδυτή, θα πρέπει να εφαρµοστεί το δεύτερο αυτό ποσοστό.

(9)

Με βάση τους προαναφερθέντες ισχυρισµούς, το ∆ικαστήριο
ακύρωσε την απόφαση 97/21/ΕΚ, ΕΚΑΧ στο βαθµό που
κήρυσσε τα µέτρα ασυµβίβαστα προς τη συνθήκη ΕΚ.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

A. Απόφαση της Επιτροπής 199/395/ΕΚ (2)
(1)

(2)

(3)

Με την απόφαση να κινήσει τη διαδικασία βάσει των διατάξεων του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης σχετικά
µε ορισµένα µέτρα που αναλήφθηκαν υπέρ της επιχείρησης
Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA (3), (στο εξής «SNIACE»), η Επιτροπή
εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά µε το κατά πόσον οι συµφωνίες επιστροφής που συνάφθηκαν µεταξύ της SNIACE και
του ταµείου εγγύησης µισθών Fogasa καθώς και η σχεδιασθείσα συµφωνία µεταξύ της SNIACE και του ταµείου
κοινωνικής ασφάλισης, µεταξύ άλλων µέτρων, αποτελούσαν
συµβατή κρατική ενίσχυση βάσει των διατάξεων του άρθρου
87 παράγραφος 1 της συνθήκης.
Στην απόφαση 1999/395/ΕΚ, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η αντιµετώπιση των χρεών της SNIACE,
µέσω των προαναφερθεισών συµφωνιών, δεν ήταν σύµφωνη
µε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς εφόσον τα επιτόκια που εφαρµόστηκαν ήταν κατώτερα εκείνων της αγοράς.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή στην απόφασή της δήλωσε ότι οι
προαναφερθείσες συµφωνίες ήταν ασυµβίβαστες προς την
κοινή αγορά.
Η Ισπανία άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης 1999/
395/ΕΚ ενώπιον του ∆ικαστηρίου, η οποία καταχωρίστηκε
στο πρωτόκολλο του ∆ικαστηρίου στις 24 ∆εκεµβρίου
1998 (υπόθεση C-479/98). Η υπόθεση απετέλεσε επίσης
αντικείµενο προσφυγής εκ µέρους της αποδέκτριας επιχείρησης, SNIACE, ενώπιον του Πρωτοδικείου η οποία
καταχωρίσθηκε στο πρωτόκολλο του Πρωτοδικείου στις 24
Αυγούστου 1999 (υπόθεση Τ-190/99). Και οι δύο υποθέσεις αυτή τη στιγµή εκκρεµούν.

(1) ΕΕ C 110 της 15.4.2000, σ. 33.
(2) ΕΕ L 149 της 16.6.1999, σ. 40.
(3) ΕΕ C 49 της 14.2.1998, σ. 2.

(4) Συλ. 1999, σ. Ι-2459.
(5) ΕΕ L 8 της 11.1.1997, σ. 14.
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II. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

(10)

Αφού επανεξέτασε την απόφασή της 1999/395/ΕΚ βάσει
της απόφασης Tubacex, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει
τη διαδικασία που θεσπίσθηκε δυνάµει του άρθρου 88
παράγραφος 2 της συνθήκης. Η υπόθεση καταχωρίσθηκε µε
αριθµό C5/2000.

(11)

Η Επιτροπή ενηµέρωσε την ισπανική κυβέρνηση για την
απόφασή της, µε επιστολή της 16ης Φεβρουαρίου 2000
SG(2000) D/101521.

(12)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6). Η Επιτροπή κάλεσε τους τρίτους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε την
επανεξέταση των µέτρων βάσει της απόφασης Tubacex και
κατά συνέπεια σχετικά µε την προβλεπόµενη µερική
ανάκληση της απόφασής της 1999/395/ΕΚ.

(17)

Επίσης, η ισπανική κυβέρνηση υπευθυµίζει ότι ενώ ένας
ιδιώτης πιστωτής µπορεί να συµφωνήσει µε τον οφειλέτη για
οποιοδήποτε επιτόκιο, οι αρχές κοινωνικής ασφάλισης
δεσµεύονται από το άρθρο 20 του γενικού νόµου κοινωνικής ασφάλισης (7), ο οποίος καθορίζει ότι πρέπει να εφαρµόζεται στις συµφωνίες αναδιάρθρωσης χρεών το νόµιµο
επιτόκιο.

(18)

Η Επιτροπή θεωρεί στην απόφασή της για την κίνηση της
διαδικασίας ότι η σύγκριση των όρων της συµφωνίας
ιδιωτών πιστωτών του Οκτωβρίου 1996 και των όρων της
συµφωνίας αναδιάρθρωσης χρεών µεταξύ της κοινωνικής
ασφάλισης και της SNIACE ενδέχεται να µην αποτελούν
ορθή εφαρµογή της αρχής του «ιδιώτη πιστωτή» όπως ορίζεται από το ∆ικαστήριο. Ως προς αυτό, οι ισπανικές αρχές
αποφάνθηκαν ότι λόγω νόµιµων περιορισµών της δηµόσιας
διοίκησης, οι όροι που επικρατούν στους δηµόσιους πιστωτές δεν µπορούν να αντιστοιχούν µε εκείνους των ιδιωτών
πιστωτών. Πάντως, τονίζουν ότι οι συµφωνίες µεταξύ της
κοινωνικής ασφάλισης και της SNIACE και οι συµφωνίες
µεταξύ του Fogasa και της SNIACE είναι λιγότερο γενναιόδωρες από εκείνες που επιτεύχθηκαν στη συµφωνία
ιδιωτών πιστωτών.

(19)

Τέλος, οι ισπανικές αρχές επαναλαµβάνουν τις απόψεις που
εκφράστηκαν βάσει της διαδικασίας που οδήγησε στην απόφαση 1999/395/ΕΚ.

III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ

∆εν υποβλήθηκε καµία παρατήρηση εκ µέρους των τρίτων
ενδιαφεροµένων.
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IV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
(13)

Με επιστολή που καταχωρίσθηκε στις 19 Απριλίου 2000 µε
αριθµό Α/33374, η ισπανική κυβέρνηση απάντησε στην
επιστολή της Επιτροπής για την κίνηση της διαδικασίας. Τα
βασικά σηµεία είναι τα ακόλουθα.

(14)

Οι ισπανικές αρχές διαφωνούν µε την απόφαση της Επιτροπής να κινήσει επίσηµη διαδικασία εξέτασης, εφόσον
κατά την άποψή τους η διαδικασία εξέτασης δεν ήταν απαραίτητη για την µερική ανάκληση της απόφασης 1999/
395/ΕΚ.

(15)

Όσον αφορά τη συµφωνία αναδιάρθρωσης µεταξύ της
SNIACE και του ταµείου κοινωνικής ασφάλισης, οι ισπανικές αρχές δεν υποστηρίζουν την άποψη της Επιτροπής ότι
«φαίνεται πιθανό ότι στην περίπτωση εξώδικων συµφωνιών
που είχαν ως αποτέλεσµα την επανεξέταση προϋπαρχόντων
δανείων, η λογική της συµπεριφοράς του πιστωτή θα συνίσταται στο να επιδιωχθεί εκ µέρους του πιστωτή υψηλότερος τόκος ώστε να αντισταθµιστεί το γεγονός ότι δεν επεστράφη το χρέος µε έννοµα µέσα». Αντίθετα, ισχυρίζονται
ότι, λόγω της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας καθώς
και των δαπανών, καθυστερήσεων καθώς και της αβεβαιότητας που συνεπάγονται οι νοµικές διαδικασίες, οι εξώδικες
συµφωνίες συχνά οδηγούν σε συµφωνία για χαµηλότερα
επιτόκια απ’ ό,τι τα νόµιµα.

(16)

Κατά συνέπεια, οι ισπανικές αρχές επαναφέρουν τον ισχυρισµό τους ότι η χορήγηση παρατάσεων για την εφαρµογή
των νόµιµων επιτοκίων προστατεύει τα συµφέροντα του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, όσον αφορά την
ανάκτηση των χρεών, καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη
µορφή δράσης την οποία θα είχε αναλάβει ένας ιδιώτης
πιστωτής.

(6) Βλέπε υποσηµείωση 1.

V. ΕΚΤΙΜΗΣΗ
(20)

Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει εάν τα στοιχεία που θεωρούνται ασυµβίβαστα προς την κοινή αγορά που θεσπίστηκαν
στο άρθρο 1 της απόφασης 1999/395/ΕΚ συνιστούν κρατική ενίσχυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης. Εάν αποδειχθεί ότι υπάρχουν
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, η Επιτροπή θα πρέπει να
εκτιµήσει κατά πόσον είναι συµβατά προς την κοινή αγορά.

(21)

Το πλαίσιο από απόψεως πραγµατικών και νοµικών περιστατικών της απόφασης Tubacex είναι αντίστοιχο προς εκείνο
το οποίο προέβαλε η Ισπανία ενώπιον του ∆ικαστηρίου στην
υπόθεση C-479/98 και η SNIACE ενώπιον του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Τ-190/99 κατά της απόφασης 1999/
395/ΕΚ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισχυρισµοί που προβλήθηκαν εκ µέρους του ∆ικαστηρίου στο πλαίσιο της απόφασης αυτής εφαρµόζονται εξίσου στις συµφωνίες που
συνάφθηκαν µεταξύ της SNIACE και του Fogasa και µεταξύ
της SNIACE και του ταµείου κοινωνικής ασφάλισης που,
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/395/ΕΚ, θεωρούνται ότι
περιέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

(22)

Καταρχάς πρέπει να σηµειωθεί ότι η SNIACE ήταν ήδη
οφειλέτης σε προϋπάρχουσες καταστατικές υποχρεώσεις για
την καταβολή των µισθών που προκαταβλήθηκαν από το
Fogasa και την καταβολή των χρεών της όσον αφορά τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια οι ισχυρισµοί αυτοί δεν δηµιουργούν οποιαδήποτε νέα οφειλή εκ
µέρους της SNIACE έναντι των κρατικών αρχών. Κατόπιν
τούτου, στις συµφωνίες επιστροφής του Fogasa και στις
συµφωνίες αναδιάρθρωσης χρεών του ταµείου κοινωνικής
ασφάλισης, το κράτος δεν ενήργησε ως κρατικός επενδυτής

(7) ΒΟΕ 154 της 20.6.1994, σ. 20658.
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µε συµπεριφορά αντίστοιχη ιδιώτη επενδυτή που επενδύει
κεφάλαια µε στόχο να πραγµατοποιήσει κέρδη, αλλά ως
κρατικός πιστωτής ο οποίος, όπως ο ιδιώτης πιστωτής,
επιδιώκει την ανάκτηση των οφειλοµένων ποσών. Κατά συνέπεια, στην εκτίµηση της αµφισβητούµενης κρατικής ενίσχυσης, η Επιτροπή πρέπει να συγκρίνει τους τόκους υπερηµερίας που εφαρµόζονται σε οφειλές προς κρατικό πιστωτή
µε τους τόκους υπερηµερίας που εφαρµόζονται σε οφειλές
προς ιδιώτη πιστωτή ο οποίος ασκεί δραστηριότητες υπό
αντίστοιχες συνθήκες.
(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι από τις ειδικές αυτές
συνθήκες οφειλετών και πιστωτών µπορεί να απορρεύσει
προβληµατισµός σχετικά µε τον ορισµό µιας κοινής συµπεριφοράς που θα εφαρµόζεται σε ιδιώτες πιστωτές οι οποίοι
επιδιώκουν να ανακτήσουν τα οφειλόµενα ποσά. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να βασίσει την εκτίµησή της στην
ανάλυση της συµπεριφοράς ιδιωτών πιστωτών σε µία προσέγγιση κατά περίπτωση.
Στην ειδική περίπτωση της SNIACE, κατόπιν προσφυγής της
επιχείρησης που ασκήθηκε το 1992, τα ισπανικά δικαστήρια
διέταξαν αναστολή πληρωµών τον Μάρτιο του 1993.
Χρησιµοποιώντας το δικαίωµα αποχής τους (8), οι δηµόσιοι
πιστωτές δεν συµµετείχαν στη συµφωνία πιστωτών του
Οκτωβρίου 1996 στο πλαίσιο της συµφωνίας σχετικά µε τη
διαδικασία αναστολής πληρωµών. Όπως ανέφερε η Επιτροπή
στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας (9), χρησιµοποιώντας τα δικαιώµατα αποχής τους, οι κρατικοί πιστωτές
προστάτευαν το σύνολο των αξιώσεών τους.

µερών, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τη νόµιµη
αξία («valor legal») της οφειλής κατά τη στιγµή της επιστροφής. Κατά συνέπεια, το νόµιµο επιτόκιο θα είναι το
υψηλότερο επιτόκιο το οποίο θα µπορεί να αναµένει ιδιώτης
πιστωτής εάν επιδιώξει επιστροφή της οφειλής µε έννοµα
µέσα.
(28)

Κατά συνέπεια, ένας ιδιώτης πιστωτής δεν θα µπορεί να
επιτύχει από τον οφειλέτη επιτόκιο το οποίο θα µπορούσε
να είναι υψηλότερο από το νόµιµο επιτόκιο, ως αποζηµίωση
για τη µη αξίωση επιστροφής του οφειλόµενου ποσού µε
έννοµα µέσα.

(29)

Τέλος, οι ειδικές συνθήκες της SNIACE κατά τη στιγµή της
σύναψης των συµφωνιών αναδιάρθρωσης των χρεών µε το
Fogasa και το ταµείο κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να
υπογραµµισθούν. Η επιχείρηση είχε σοβαρές οικονοµικές
δυσχέρειες, λόγω αναστολής όλων των επιστροφών οφειλών
και σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά µε τη µελλοντική της
ύπαρξη. Όπως σηµείωσε η Επιτροπή στην απόφασή της
1999/395/ΕΚ, µε το να µην προβεί σε εκτέλεση και κατά
συνέπεια να προκαλέσει ενδεχοµένως την εκκαθάριση της
επιχείρησης, το ταµείο κοινωνικής ασφάλισης ενήργησε κατά
τρόπο ώστε να µεγιστοποιήσει τις πιθανότητές του για την
ανάκτηση της οφειλής.

(30)

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί
ότι στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση, µε την αναδιάρθρωση των χρεών και την εφαρµογή νόµιµων επιτοκίων σε
οφειλές της SNIACE, η Ισπανία επιδίωξε να µεγιστοποιήσει
τις πιθανότητες ανάκτησης των οφειλοµένων ποσών χωρίς
να υποστεί καµία οικονοµική ζηµία. Κατά συνέπεια, η Ισπανία ενήργησε ως ένας υποθετικός ιδιώτης πιστωτής, ο
οποίος θα βρισκόταν σε αντίστοιχη θέση έναντι της
SNIACE.

Οι χωριστές συµφωνίες µεταξύ του Fogasa και της SNIACE
και µεταξύ του ταµείου κοινωνικής ασφάλισης και της
SNIACE δεν χορηγούν στη SNIACE περισσότερο γενναιόδωρη µεταχείριση από εκείνη που θα απέρρεε από
συµφωνία ιδιωτών πιστωτών.
Πάντως, οι συνθήκες των ιδιωτών πιστωτών δεν είναι οι ίδιες
µε εκείνες των δηµοσίων πιστωτών λόγω του καταστατικού
τους, των ασφαλειών τις οποίες έχουν και των δικαιωµάτων
αποχής των οποίων απολαύουν οι κρατικοί οργανισµοί.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιου είδους συγκριτική προσέγγιση δεν συνιστά στη συγκεκριµένη αυτή
περίπτωση ορθή εφαρµογή του κανόνα του «ιδιώτη
πιστωτή», όπως ορίσθηκε από το ∆ικαστήριο, και όπως στη
συνέχεια υπογραµµίστηκε στην απόφασή του της 29ης Ιουνίου 1999 στην υπόθεση DMT8 (C-256/97) (10), προϋποθέτει ότι η υπό εξέταση συµπεριφορά των κρατικών
πιστωτών θα έπρεπε να συγκρίνεται µε την υποθετική συµπεριφορά ιδιώτη πιστωτή, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, κάτω
από τις ίδιες συνθήκες.
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το άρθρο 1 108 του ισπανικού
αστικού κώδικα προβλέπει ότι το νόµιµο επιτόκιο είναι
εκείνο που εφαρµόζεται για αποζηµίωση σε περίπτωση
υπερηµερίας του οφειλέτη και όχι το επιτόκιο που συµφωνήθηκε. Επίσης, το άρθρο 312 του ισπανικού εµπορικού
κώδικα προβλέπει ότι στην περίπτωση χρηµατικού δανείου
και ελλείψει οποιασδήποτε ειδικής συµφωνίας µεταξύ των

(8) Σύµφωνα µε το ισπανικό δίκαιο ένας κρατικός οργανισµός όπως το
ταµείο κοινωνικής ασφάλισης έχει το πλεονέκτηµα να µην εγγράφεται σε
συµφωνία πιστωτών.
9
( ) Βλέπε υποσηµείωση 3.
10
( ) Συλ. 1999, σ. Ι-3913.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(31)

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, εφόσον η επανεκτίµηση της
εικαζόµενης ενίσχυσης κατέληξε στο ασυµβίβαστο προς την
κοινή αγορά της απόφασης 1999/395/ΕΚ, υπάρχει το
συµπέρασµα ότι οι συµφωνίες επιστροφής µεταξύ του
Fogasa και της SNIACE και η συµφωνία αναδιάρθρωσης
των χρεών µεταξύ του ταµείου κοινωνικής ασφάλισης και
της SNIACE δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση.

(32)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να τροποποιήσει την απόφασή της 1999/395/ΕΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 1999/395/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το
κείµενο:
«Τα ακόλουθα µέτρα τα οποία εφάρµοσε η Ισπανία υπέρ της
επιχείρησης Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones
de Celulosa Española SA (SNIACE) δεν συνιστούν κρατική
ενίσχυση:
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α) η συµφωνία της 8ης Μαρτίου 1996 (όπως τροποποιήθηκε
από τη συµφωνία της 7ης Μαΐου 1996) µεταξύ της SNIACE
και του ταµείου κοινωνικής ασφάλισης για την αναδιάρθρωση
των
χρεών
ύψους
2 903 381 848 ESP
(17 449 676,34 ευρώ), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια
µε τη συµφωνία της 30ής Σεπτεµβρίου 1997 για την αναδιάρθρωση των χρεών ύψους 3 510 387 323 ESP
(21 097 852,72 ευρώ), σε κεφάλαιο·
β) οι συµφωνίες της 5ης Νοεµβρίου 1993 και της 31ης Οκτωβρίου 1995 µεταξύ της SNIACE και του ταµείου εγγυήσεων
των µισθών FOGASA για ποσό ύψους 1 362 708 700 ESP
(8 190 044,23
ευρώ)
και
339 459 878 ESP
(2 040 194,96 ευρώ) αντίστοιχα.»
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2. Το άρθρο 2 απαλείφεται.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης ∆εκεµβρίου 2000
για αναπροσαρµογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρµόζονται από την 1η Φεβρουαρίου, 1η
Μαρτίου, 1η Απριλίου, 1η Μαΐου και 1η Ιουνίου 2000 στις αποδοχές των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων που είναι τοποθετηµένοι σε τρίτες χώρες
(2001/44/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό
προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, όπως καθορίστηκαν από τον
κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1) και τροποποιήθηκαν τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ.
2700/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του
παραρτήµατος Χ,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 1967/2000
του Συµβουλίου (3), καθορίστηκαν, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 πρώτο εδάφιο του παραρτήµατος Χ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρµόζονται, από την 1η Ιανουαρίου 2000, στις
αποδοχές που καταβάλλονται στο νόµισµα της χώρας υπηρεσίας στους υπαλλήλους που είναι τοποθετηµένοι σε τρίτες
χώρες.

(1)

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων µηνών, η Επιτροπή προέβη
σε διάφορες αναπροσαρµογές αυτών των διορθωτικών
συντελεστών (4), σύµφωνα µε το άρθρο 13 δεύτεροο εδάφιο
του παραρτήµατος Χ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

(2)

Ενδείκνυται να αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε το άρθρο
13 δεύτερο εδάφιο του παραρτήµατος Χ του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης, από την 1η Φεβρουαρίου, 1η
Μαρτίου, 1η Απριλίου, 1η Μαΐου και 1η Ιουνίου 2000,

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

56 της 4.3.1968, σ. 1.
327 της 21.12.1999, σ. 1.
235 της 19.9.2000, σ. 1.
233 της 15.9.2000, σ. 47.

ορισµένοι από αυτούς τους διορθωτικούς συντελεστές,
δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τα στατιστικά δεδοµένα που
ευρίσκονται στη διάθεση της Επιτροπής, η διακύµανση του
κόστους ζωής, υπολογιζόµενη µε το διορθωτικό συντελεστή
και την αντίστοιχη τιµή συναλλάγµατος, απεδείχθη, για ορισµένες τρίτες χώρες, µεγαλύτερη από 5 % από τον τελευταίο προσδιορισµό τους ή την τελευταία αναπροσαρµογή
τους,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο µόνο
Με έναρξη ισχύος την 1η Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου, 1η Απριλίου,
1η Μαΐου και 1η Ιουνίου 2000, οι διορθωτικοί συντελεστές που
εφαρµόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων που είναι τοποθετηµένοι σε τρίτες χώρες, οι οποίες καταβάλλονται στο νόµισµα της
χώρας υπηρεσίαςς προσαρµόζονται όπως ορίζεται στο παράρτηµα.
Οι τιµές συναλλάγµατος που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό αυτών των αποδοχών είναι εκείνες που χρησιµοποιούνται για
την εκτέλεση του συνολικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το µήνα που προηγείται των ηµεροµηνιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Βρυξέλλες, 28 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Michaele SCHREYER

Μέλος της Επιτροπής
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Τόπος υπηρεσίας

∆ιορθωτικοί συντελεστές
Φεβρουάριος 2000

Βουλγαρία

68,9

Γεωργία

93,9

Ισηµερινή Γουϊνέα

86,6

Γουιάνα

63,1

Λίβανος

99,6

Μάλι

85,1

Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία

109,4

Ρουµανία

51,0

Νήσοι Σολοµώντος

87,6

Σάο Τοµέ και Πρίντσιπε

80,1

Σλοβενία

77,1

Σουδάν

37,0

Σουαζιλάνδη

49,6

Συρία

97,6

Τόνγκα

84,5

Ουκρανία

118,0

Τόπος υπηρεσίας

∆ιορθωτικοί συντελεστές
Μάρτιος 2000

Αγκόλα

76,8

Μοζαµβίκη

99,0

∆ηµοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

81,3

Τουρκία

93,4

Ζιµπάµπουε

43,1

Τόπος υπηρεσίας

∆ιορθωτικοί συντελεστές
Απρίλιος 2000

Μπουρκίνα Φάσο

75,0

Μεξικό

81,3

Τσαντ

95,6

Βενεζουέλα

122,4

L 11/51

L 11/52

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Τόπος υπηρεσίας

∆ιορθωτικοί συντελεστές
Μάιος 2000

Αγκόλα

86,0

Κόστα Ρίκα

96,1

Αϊτή

89,2

Μαδαγασκάρη

56,2

Μαλάουϊ

31,1

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας

61,1

Ρουµανία

54,2

Σουρινάµ

80,1

Τουρκία

96,8

Ζιµπάµπουε

48,6

Τόπος υπηρεσίας

∆ιορθωτικοί συντελεστές
Ιούνιος 2000

Κολοµβία

81,2

Γουϊνέα

92,1

Νικαράγουα

99,8
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