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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του άρθρου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Μαρτίου 2001
σχετικά µε το καθεστώς των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες
(2001/220/∆ΕΥ)
από εγκληµατικές πράξεις, υψηλού επιπέδου προστασίας,
ανεξαρτήτως του κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκονται.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
(5)

Θα πρέπει να εκτιµώνται και να αντιµετωπίζονται σφαιρικά
και συντονισµένα οι ανάγκες των θυµάτων και να αποφεύγονται αποσπασµατικές ή ασυνεπείς λύσεις, ικανές να προκαλέσουν παρεπόµενες επιπτώσεις.

(6)

Προς τούτο, οι διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου
δεν περιορίζονται στη διασφάλιση των συµφερόντων των
θυµάτων κατά την ποινική διαδικασία, υπό στενή έννοια.
Περιλαµβάνουν επίσης ορισµένα µέτρα υποστήριξης των
θυµάτων, πριν ή µετά την ποινική διαδικασία, τα οποία
ενδέχεται να απαλύνουν τις επιπτώσεις του εγκλήµατος.

(7)

Τα µέτρα υποστήριξης των θυµάτων από εγκληµατικές πράξεις, και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν την αποζηµίωση
καθώς και τη µεσολάβηση, δεν αφορούν διευθετήσεις στα
πλαίσια της πολιτικής δικονοµίας.

(8)

Οι κανόνες και οι πρακτικές σχετικά µε το καθεστώς και τα
κυριότερα δικαιώµατα των θυµάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά
το σεβασµό της αξιοπρέπειάς τους, το δικαίωµα να παρέχουν και να λαµβάνουν πληροφορίες, το δικαίωµα να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά, το δικαίωµα να προστατεύονται στα διάφορα στάδια της διαδικασίας και το
δικαίωµα να λαµβάνεται υπόψη το µειονέκτηµά του να
διαµένουν σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στο
οποίο διεπράχθη το έγκληµα, χρειάζεται να προσεγγίσουν.

(9)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου δεν υποχρεώνουν, εντούτοις, τα κράτη µέλη να διασφαλίζουν στα
θύµατα ισοδύναµη αντιµετώπιση στις διαδικασίες µε εκείνη
των µερών.

(10)

Η παρέµβαση ειδικευµένων υπηρεσιών και οργανώσεων
υποστήριξης θυµάτων πριν, κατά και µετά την ποινική διαδικασία, είναι σηµαντική.

(11)

Θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη και επαρκής κατάρτιση
των προσώπων που καλούνται να έλθουν σε επαφή µε τα
θύµατα, πράγµα το οποίο αποτελεί παράγοντα θεµελιώδους
σηµασίας, τόσο για τα θύµατα, όσο και για την επίτευξη των
σκοπών της διαδικασίας.

(12)

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µηχανισµοί δικτύωσης των
υπαρχόντων σηµείων επαφής στα κράτη µέλη, είτε στα πλαίσια του δικαστικού συστήµατος, είτε βάσει των δικτύων των
οργανώσεων υποστήριξης των θυµάτων,

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 και
το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),
την πρωτοβουλία της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
2

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα δράσης του Συµβουλίου και της
Επιτροπής που αφορά την καλύτερη δυνατή εφαρµογή των
διατάξεων της συνθήκης του Άµστερνταµ για τη δηµιουργία
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ιδίως το
σηµείο 19 και το σηµείο 51 στοιχείο γ), εντός πέντε ετών
από την έναρξη ισχύος της συνθήκης, θα πρέπει να εξεταστεί
το ζήτηµα της παροχής βοήθειας προς τα θύµατα µε τη
διενέργεια συγκριτικής µελέτης των συστηµάτων αποζηµίωσης των θυµάτων και µε τη διερεύνηση της δυνατότητας
να αναληφθεί δράση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στις
14 Ιουλίου 1999, ανακοίνωση µε τίτλο «Τα θύµατα της
εγκληµατικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: προβληµατισµός
για τα πρότυπα και για τα ληπτέα µέτρα». Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 15 Ιουνίου 2000, ψήφισµα σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής.
Στα συµπεράσµατα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, και
ιδίως στο σηµείο 32, προβλέπεται ότι θα πρέπει να θεσπιστούν στοιχειώδη πρότυπα για την προστασία των θυµάτων
από εγκληµατικές πράξεις, ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και το δικαίωµα αποζηµίωσής
τους, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών δαπανών. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπισθούν εθνικά προγράµµατα για τη
χρηµατοδότηση δηµόσιων αλλά και µη κρατικών µέτρων για
την αρωγή και την προστασία των θυµάτων.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσεγγίσουν τις νοµοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις τους, στο βαθµό που απαιτείται,
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος παροχής, στα θύµατα

( ) ΕΕ C 243 της 24.8.2000, σ. 4.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2000 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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EL

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, νοούνται ως:
α) «θύµα»: το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη ζηµία, συµπεριλαµβανοµένης σωµατικής ή ψυχικής βλάβης, συγκινησιακής
δοκιµασίας ή οικονοµικής απώλειας, που προκαλείται απευθείας
από πράξεις ή παραλείψεις που παραβιάζουν την ποινική
νοµοθεσία ενός κράτους µέλους·
β) «οργάνωση υποστήριξης των θυµάτων»: η συσταθείσα νοµίµως
σε κράτος µέλος, µη κρατική οργάνωση, της οποίας οι δραστηριότητες δωρεάν παροχής συνδροµής στα θύµατα από εγκληµατικές πράξεις, ασκούµενες υπό κατάλληλους όρους, συµπληρώνουν τη δραστηριότητα που ασκεί το κράτος σε αυτόν τον
τοµέα·
γ) «ποινική διαδικασία»: η ποινική διαδικασία σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο·
δ) «διαδικασία»: η διαδικασία υπό ευρεία έννοια, η οποία περιλαµβάνει, πέραν της ποινικής διαδικασίας, όλες τις επαφές που
πραγµατοποιεί το θύµα υπό την ιδιότητα του θύµατος, µε κάθε
αρχή, δηµόσια υπηρεσία ή οργάνωση υποστήριξης θυµάτων, σε
σχέση µε την υπόθεσή του, πριν, κατά ή µετά την ποινική δίκη·
ε) «µεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις»: η αναζήτηση, πριν ή κατά
την ποινική διαδικασία, λύσης, διά διαπραγµατεύσεως µεταξύ
του θύµατος και του δράστη της εγκληµατικής πράξης, µε τη
µεσολάβηση ενός αρµοδίου προσώπου.
Άρθρο 2
Σεβασµός και αναγνώριση
1.
Κάθε κράτος µέλος παρέχει στα θύµατα ουσιαστικό και
κατάλληλο ρόλο στο πλαίσιο του συστήµατος της ποινικής του
δικαιοσύνης. Εξακολουθεί να καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσει στα θύµατα µεταχείριση που βασίζεται στον
οφειλόµενο σεβασµό της αξιοπρέπειάς τους κατά τη διαδικασία και
αναγνωρίζει τα δικαιώµατα και τα έννοµα συµφέροντά τους, ιδίως
στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
2.
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι τα ιδιαιτέρως ευάλωτα
θύµατα µπορούν να τυγχάνουν ειδικής µεταχείρισης, που ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο τρόπο στην κατάστασή τους.
Άρθρο 3
Ακρόαση και προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων
Κάθε κράτος µέλος κατοχυρώνει τη δυνατότητα των θυµάτων να
ακούονται κατά τη διαδικασία και να προσκοµίζουν αποδεικτικά
στοιχεία.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι οι αρχές του εξετάζουν τα θύµατα µόνον καθόσον είναι
αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 4
∆ικαίωµα λήψης πληροφοριών
1.
Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι τα θύµατα έχουν ιδίως
πρόσβαση, από την πρώτη τους επαφή µε τις υπηρεσίες επιβολής
του νόµου, µε τα µέσα που το ίδιο κρίνει πρόσφορα και, κατά το
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δυνατόν, στις συνήθως κατανοητές γλώσσες, στις πληροφορίες που
χρειάζονται για την προστασία των συµφερόντων τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:
α) το είδος των υπηρεσιών ή οργανώσεων στις οποίες τα θύµατα
µπορούν να προσφεύγουν για να τους δοθεί υποστήριξη·
β) το είδος της υποστήριξης που µπορούν να λαµβάνουν·
γ) πού και µε ποιο τρόπο µπορούν να υποβάλλουν µήνυση·
δ) τις διαδικασίες που έπονται της µήνυσης και ποιος είναι ο
ρόλος του θύµατος στα πλαίσια των διαδικασιών αυτών·
ε) πώς και υπό ποιους όρους µπορούν τα θύµατα να απολαύουν
προστασίας·
στ) σε ποιο βαθµό και υπό ποιους όρους τα θύµατα έχουν πρόσβαση σε:
i) νοµικές συµβουλές, ή
ii) νοµική συνδροµή, ή
iii) συµβουλές κάθε άλλου είδους,
και, εάν, στις περιπτώσεις i) και ii) τα θύµατα έχουν το σχετικό
δικαίωµα·
ζ) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να δικαιούνται
αποζηµιώσεως·
η) εάν κατοικούν σε άλλο κράτος, ποιοι ιδιαίτεροι µηχανισµοί
είναι διαθέσιµοι για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους.
2.
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι τα θύµατα που εξεδήλωσαν τη σχετική βούληση ενηµερώνονται:
α) για τη συνέχεια που δόθηκε στη µήνυσή τους·
β) για τα στοιχεία που τους επιτρέπουν, αν ασκηθεί δίωξη, να
πληροφορηθούν την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας σχετικά
µε τον διωκόµενο για τις εγκληµατικές πράξεις που τα αφορούν,
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες είναι δυνατόν να
διαταραχθεί η οµαλή διεξαγωγή της υπόθεσης·
γ) για την απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο.
3.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζουν, τουλάχιστον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος για τα θύµατα, ότι κατά την απόλυση του διωχθέντος ή
καταδικασθέντος για την εγκληµατική πράξη µπορεί να αποφασισθεί η ενηµέρωση του θύµατος, εάν αποδειχθεί αναγκαίο.
4.
Εφόσον ένα κράτος µέλος διαβιβάζει εξ ιδίας πρωτοβουλίας
τις πληροφορίες που αναφέρουν οι παράγραφοι 2 και 3, πρέπει να
εξασφαλίζει στο θύµα το δικαίωµα να επιλέγει να αποποιηθεί τη
λήψη τους, εκτός εάν η αποστολή των πληροφοριών είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 5
Εγγυήσεις επικοινωνίας
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να µειώσει
όσο το δυνατόν περισσότερο τις τυχόν δυσχέρειες επικοινωνίας που
επηρεάζουν την κατανόηση ή τη συµµετοχή των θυµάτων τα οποία
έχουν την ιδιότητα του µάρτυρα ή του διαδίκου, κατά τα σχετικά
στάδια της οικείας ποινικής διαδικασίας, σε βαθµό συγκρίσιµο µε
τα µέτρα του αυτού είδους που λαµβάνει όσον αφορά τους κατηγορούµενους.

22.3.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 6
Ειδική βοήθεια προς το θύµα
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι τα θύµατα έχουν δωρεάν πρόσβαση, όταν αυτή δικαιολογείται, σε συµβουλές κατά την έννοια
του στοιχείου στ σηµείο iii) της παραγράφου 1 του άρθρου 4, για
το ρόλο τους στη διαδικασία και, οσάκις ενδείκνυται, σε νοµική
συνδροµή κατά την έννοια του στοιχείου στ) σηµείο ii) της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όταν µπορούν να έχουν την ιδιότητα του
διαδίκου σε ποινική διαδικασία.
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ποινικής διαδικασίας, εκτός αν, για ορισµένες περιπτώσεις, το
εθνικό δίκαιο προβλέπει ότι η αποζηµίωση λαµβάνει χώρα µε διαφορετικό τρόπο.
2.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
διευκολύνεται η παροχή επαρκούς αποζηµίωσης στα θύµατα εκ
µέρους του δράστη.
3.
Τα αποδοτέα αντικείµενα που ανήκουν στο θύµα και κατασχέθηκαν κατά την ποινική διαδικασία, του επιστρέφονται αµελλητί,
εκτός αν αυτό αντιβαίνει στις επιταγές της ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 10

Άρθρο 7

Ποινική µεσολάβηση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας

∆απάνες τις οποίες πραγµατοποιεί το θύµα στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας

1.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε να προωθεί τη µεσολάβηση
σε ποινικές υποθέσεις, για τις εγκληµατικές πράξεις στις οποίες
κρίνει ότι προσιδιάζει το µέτρο αυτό.

Κάθε κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις,
παρέχει στα θύµατα που έχουν την ιδιότητα διαδίκου ή µάρτυρα,
τη δυνατότητα απόδοσης των δαπανών τις οποίες πραγµατοποίησαν λόγω της νόµιµης συµµετοχής τους σε ποινική διαδικασία.
Άρθρο 8
∆ικαίωµα προστασίας
1.
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας
για τα θύµατα και, οσάκις ενδείκνυται, για τις οικογένειές τους ή
για τα πρόσωπα τα εξοµοιούµενα µε µέλη της οικογενείας τους,
ιδίως όσον αφορά την ασφάλειά τους και την προστασία της
ιδιωτικής τους ζωής, εφόσον οι αρµόδιες αρχές θεωρούν ότι υπάρχει σπουδαίος κίνδυνος πράξεων αντιποίνων ή πιθανολογείται σφόδρα σοβαρή και εσκεµµένη διατάραξη της ιδιωτικής τους ζωής.
2.
Προς τούτο και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, κάθε
κράτος µέλος εξασφαλίζει τη δυνατότητα λήψεως, στο πλαίσιο
δικαστικής διαδικασίας, αν είναι αναγκαίο, κατάλληλων µέτρων
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της υπολήψεως του θύµατος,
της οικογένειάς του ή των προσώπων που εξοµοιούνται µε µέλη
της οικογένείας του.
3.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά επίσης ώστε τα θύµατα και οι
δράστες να µην έρχονται σε επαφή στα κτίρια των δικαστηρίων,
εκτός εάν το επιβάλλει η ποινική διαδικασία. Εφόσον υπάρχει
ανάγκη για το σκοπό αυτό, κάθε κράτος µέλος προβλέπει την
προοδευτική δηµιουργία, εντός των κτιρίων των δικαστηρίων,
χωριστών χώρων αναµονής για τα θύµατα.
4.
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι όταν είναι αναγκαίο για
την προστασία των θυµάτων, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων, από
τις συνέπειες της κατάθεσής τους σε δηµόσια συνεδρίαση, δικαιούνται να καταθέτουν υπό συνθήκες οι οποίες καθιστούν δυνατή την
επίτευξη του στόχου αυτού, µετά από σχετική δικαστική απόφαση
µε κάθε κατάλληλο µέσο, συµβατό προς τις θεµελιώδεις αρχές του
δικαίου του.
Άρθρο 9
∆ικαίωµα αποζηµίωσης στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας
1.
Κάθε κράτος µέλος κατοχυρώνει το δικαίωµα του θύµατος να
εξασφαλίζει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, απόφαση σχετικά µε την
εκ µέρους του δράστη ανόρθωση της ζηµίας, στο πλαίσιο της

2.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε να µπορεί να λαµβάνεται
υπόψη κάθε συµφωνία µεταξύ του θύµατος και του δράστη, επιτυγχανόµενη κατά την εν λόγω µεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις.
Άρθρο 11
Θύµατα που κατοικούν σε άλλο κράτος µέλος
1.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε οι αρµόδιες αρχές του να
µπορούν να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να µειώσουν τις
δυσκολίες που ανακύπτουν όταν το θύµα κατοικεί σε κράτος διαφορετικό εκείνου όπου τελέσθηκε η εγκληµατική πράξη, ιδίως όσον
αφορά τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Προς το σκοπό αυτό, οι
αρχές θα πρέπει να είναι ιδίως σε θέση:
— να µπορούν να αποφασίζουν σχετικά µε τη δυνατότητα του
θύµατος να καταθέσει αµέσως µετά την τέλεση της εγκληµατικής πράξης,
— να προσφεύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις διατάξεις
περί εικονοτηλεδιάσκεψης και τηλεφωνικής συνδιάλεξης που
προβλέπονται από τα άρθρα 10 και 11 της σύµβασης για την
αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων µεταξύ
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 29ης Μαΐου
2000, για την ακρόαση θυµάτων που κατοικούν στο εξωτερικό (1).
2.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε το θύµα εγκληµατικής
πράξης η οποία τελέσθηκε σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο
της κατοικίας του, να µπορεί να υποβάλλει µήνυση στις αρµόδιες
αρχές του κράτους της κατοικίας του, όταν αδυνατεί ή, σε
περίπτωση σοβαρής εγκληµατικής πράξης, δεν επιθυµεί να την
υποβάλει στο κράτος τελέσεως της εγκληµατικής πράξης.
Η αρµόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε η µήνυση, εφόσον δεν
ασκεί η ίδια την αρµοδιότητά της εν προκειµένω, την διαβιβάζει
αµελλητί στην αρµόδια αρχή στο έδαφος της οποίας τελέστηκε η
εγκληµατική πράξη. Η µήνυση εξετάζεται σύµφωνα µε το εθνικό
δίκαιο του κράτους όπου τελέσθηκε η εγκληµατική πράξη.
Άρθρο 12
Συνεργασία µεταξύ κρατών µελών
Κάθε κράτος µέλος υποστηρίζει, αναπτύσσει και βελτιώνει τη
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσµατικότερη προστασία των συµφερόντων των θυµάτων στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, είτε υπό µορφή δικτύων που συνδέονται άµεσα µε το δικαστικό σύστηµα, είτε υπό µορφή συνδέσεως
µεταξύ των οργανώσεων υποστήριξης των θυµάτων.
(1) ΕΕ C 197 της 12.7.2000, σ. 1.
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Άρθρο 13
Υπηρεσίες ειδικευµένου προσωπικού και οργανώσεις υποστήριξης των θυµάτων
1.
Κάθε κράτος µέλος υποστηρίζει, στα πλαίσια της διαδικασίας,
την παρέµβαση συστηµάτων υποστήριξης των θυµάτων, τα οποία
είναι υπεύθυνα για την οργάνωση της αρχικής υποδοχής των
θυµάτων και για την περαιτέρω υποστήριξη και συνδροµή τους,
είτε θέτοντας στη διάθεση των δηµοσίων υπηρεσιών του ειδικά
καταρτισµένο προσωπικό, είτε αναγνωρίζοντας και χρηµατοδοτώντας τις οργανώσεις υποστήριξης των θυµάτων.
2.
Κάθε κράτος µέλος ενθαρρύνει την ανάληψη δράσης από τα
εν λόγω πρόσωπα ή οργανώσεις υποστήριξης των θυµάτων κατά τη
διαδικασία, ειδικότερα όσον αφορά:
α) την παροχή πληροφοριών στα θύµατα·
β) την παροχή υποστήριξης στα θύµατα ανάλογα µε τις άµεσες
ανάγκες τους·
γ) τη συνοδεία των θυµάτων, σε περίπτωση ανάγκης και εφόσον
είναι δυνατό, κατά την ποινική διαδικασία·
δ) την παροχή συνδροµής στα θύµατα, εφόσον το ζητήσουν, µετά
την περάτωση της ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 14
Κατάρτιση των προσώπων που παρεµβαίνουν στη διαδικασία
ή έρχονται µε άλλο τρόπο σε επαφή µε τα θύµατα
1.
Κάθε κράτος µέλος ενθαρρύνει, µέσω των δηµοσίων υπηρεσιών του ή µέσω της χρηµατοδότησης οργανώσεων υποστήριξης
των θυµάτων, πρωτοβουλίες, δια των οποίων τα πρόσωπα που
παρεµβαίνουν στη διαδικασία ή έρχονται µε άλλο τρόπο σε επαφή
µε τα θύµατα, θα αποκτούν την ενδεδειγµένη κατάρτιση, µε ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες των πλέον ευάλωτων οµάδων.
2.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται ιδιαίτερα στους αστυνοµικούς
και στους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα.

22.3.2001

2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε κράτος µέλος
δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα µέσα που υπάρχουν στα δικαστήρια,
τα αστυνοµικά τµήµατα, τις δηµόσιες υπηρεσίες και τις οργανώσεις
υποστήριξης των θυµάτων.
Άρθρο 16
Πεδίο εδαφικής εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρµόζεται στο Γιβραλτάρ.
Άρθρο 17
Εφαρµογή
Κάθε κράτος µέλος θέτει σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθεί µε
την παρούσα απόφαση-πλαίσιο:
— όσον αφορά το άρθρο 10, στις 22 Μαρτίου 2006,
— όσον αφορά τα άρθρα 5 και 6, στις 22 Μαρτίου 2004,
— όσον αφορά τις λοιπές διατάξεις, στις 22 Μαρτίου 2002.
Άρθρο 18
Αξιολόγηση
Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει, από τις ηµεροµηνίες που αναφέρει
το άρθρο 17, στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου και στην
Επιτροπή, το κείµενο των διατάξεων που µεταφέρουν στην εθνική
νοµοθεσία, τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρούσα απόφασηπλαίσιο. Το Συµβούλιο αξιολογεί, εντός ενός έτους από καθεµία
από τις ηµεροµηνίες αυτές, τα µέτρα που έλαβαν τα κράτη µέλη
για να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασηςπλαισίου, µέσω έκθεσης που εκπονείται από τη Γενική Γραµµατεία,
βάσει των πληροφοριών που λαµβάνει από τα κράτη µέλη και
γραπτής έκθεσης που υποβάλλει η Επιτροπή.
Άρθρο 19

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Πρακτικά θέµατα σχετικά µε την κατάσταση των θυµάτων
στα πλαίσια της διαδικασίας

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της
δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1.
Κάθε κράτος µέλος υποστηρίζει την προοδευτική δηµιουργία,
στα πλαίσια όλων των διαδικασιών, και ιδιαίτερα στους χώρους
όπου µπορεί να κινηθεί η ποινική διαδικασία, των αναγκαίων
συνθηκών, σε µια προσπάθεια να προλάβει παρεπόµενες επιπτώσεις
και να αποφύγει να τεθούν τα θύµατα κάτω από περιττές πιέσεις.
Αυτό πρέπει ιδίως να εφαρµόζεται όσον αφορά την πρέπουσα
αρχική υποδοχή των θυµάτων και τη δηµιουργία κατάλληλων, για
την κατάστασή τους, συνθηκών στους οικείους χώρους.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M-I. KLINGVALL

22.3.2001
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 551/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 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 22 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 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 21ής Μαρτίου 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
212
999
052
999
220
999
052
204
999
052
204
212
220
624
999
052
600
999
039
388
400
404
508
512
528
720
728
999
388
512
528
999

113,2
44,1
106,0
87,8
148,6
148,6
255,0
255,0
126,4
121,3
123,8
68,0
49,3
56,2
58,8
56,7
57,8
57,2
60,6
58,9
91,2
90,5
84,2
94,8
89,7
96,7
90,3
115,7
105,3
95,4
70,6
65,3
70,5
68,8

0707 00 05
0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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».

22.3.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 82/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 552/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2001
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 32α
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1531/2000
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος
5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1531/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί διαρκούς δηµοπρασίας για τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), την εξαγωγή της
ζάχαρης αυτής.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1531/2000, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,

(3)

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για την 32α τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 32α τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1531/2000, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
45,658 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 59.
(3) ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 69.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 553/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2001
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Για να ληφθούν συγκρίσιµα στοιχεία µε τη µελάσσα του
ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιµές, ανάλογα µε την ποιότητα
της προσφερόµενης µελάσσας, να αυξάνονται ή να µειώνονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(6)

Μια αντιπροσωπευτική τιµή µπορεί να διατηρηθεί κατ’ εξαίρεσην αµετάβλητη κατά τη διάρκεια µιας περιορισµένης
περιόδου, εφόσον η τιµή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούµενο καθορισµό της αντιπροσωπευτικής
τιµής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιµες τιµές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότοµες και σηµαντικές
µεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιµής.

(7)

Εφόσον υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής ενεργοποίησης
για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιµής,
πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασµοί κατά την εισαγωγή
µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των
δασµών κατά την εισαγωγή, σε εφαρµογή του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν
ιδιαίτερα ποσά γι’ αυτούς τους δασµούς.

(8)

Η εφαρµογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των πρόσθετων
δασµών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιηθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής «αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (4). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.

(1)

Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ· η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά,
οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της αγοράς
προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός
τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 785/68.

(2)

Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία τα
οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.

(3)

∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252
175
141
145

της
της
της
της

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

σ.
σ.
σ.
σ.

1.
59.
12.
12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Μαρτίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2001, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των
ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

Ποσό της αντιπροσωπευτικής
τιµής για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασµού
για 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

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

1703 10 00 (1)

9,31

—

0

1703 90 00 ( )

11,31

—

0

Κωδικός ΣΟ

1

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 554/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε
φυσική κατάσταση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα της
ζάχαρης (5)· το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ’
αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωµατισµένη ή µετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρµοσθεί
στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί
ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), ότως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος
5 δεύτερο εδάφιο,

(4)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τη ζάχαρη ανάλογα
µε τον προορισµό.

(5)

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(6)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδοµάδες·
είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάµεση χρονική
περίοδο.

(7)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης, και ιδίως στις
ποσοστώσεις ή στις τιµές ζάχαρης στην κοινοτική και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής όπως
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού·

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γµώµη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του άρθρου 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/
1999, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί
µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, οι επιστροφές
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, µη
µετουσιωµένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής
και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 του εν λόγω κανονισµού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
οικονοµική πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(2)

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για
τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, που καθορίζει τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο για την ακατέργαστη ζάχαρη
και τον τόπο διελεύσεως στα σύνορα της Κοινότητας για
τον υπολογισµό των τιµών στον τοµέα της ζάχαρης (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/
94 (4)· Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύµφωνα
µε το άρθρο 17α παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου
1995, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής της χορηγήσεως

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999 σε φυσική κατάσταση και µη µετουσιωµένων καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252 της 25.9.1999, σ. 1.
175 της 14.7.2000, σ. 59.
89 της 10.4.1968, σ. 3.
349 της 31.12.1994, σ. 105.

(5) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

Επιστροφή

39,35
35,62
39,35
35,62

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4278
42,78
42,63
42,63
0,4278

(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999.
(2) Καθορισµός που αναστέλλεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτροπής (ΕΕ L 255 της 26.9.1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3251/85 (ΕΕ L 309 της 21.11.1985, σ. 14).

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
28.9.2000, σ. 14).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 555/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2001
σχετικά µε την έναρξη διαγωνισµού για τη µείωση των δασµών κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία
αραβοσίτου προελεύσεως τρίτων χωρών
πλέον το πραγµατικό αντίκτυπο των εξόδων µεταφοράς.
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί πρόσθετη
µείωση του εισαγωγικού δασµού µε την οποία θα λαµβάνoνται υπόψη τα γεγονότα αυτά για τους διαγωνισµούς που
προκηρύσσονται µε τον παρόντα κανονισµό.

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 αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)
∆υνάµει των συµφωνιών που συνήφθησαν στα πλαίσια των
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η Κοινότητα ανέλαβε την υποχρέωση να εισαγάγει
στην Πορτογαλία ορισµένη ποσότητα αραβοσίτου.
(2)
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1839/95 της Επιτροπής, της 26ης
Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
των δασµολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβοσίτου και σόργου στην Ισπανία και αραβοσίτου στην Πορτογαλία (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (4), ο οποίος περιλαµβάνει τις
κυβερνητικές και διοικητικές ρυθµίσεις του ειδικού αυτού
καθεστώτος. Ο κανονισµός αυτός έχει καθορίσει ειδικές
συµπληρωµατικές λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για την
εφαρµογή του διαγωνισµού, ιδίως εκείνες που αφορούν τη
σύσταση και την αποδέσµευση της εγγύησης που θα
συσταθεί από τους επιχειρηµατίες για να υπάρξει διασφάλιση της τηρήσεως των υποχρεώσεών τους και ειδικότερα,
της υποχρεώσεως µεταποιήσεως ή χρησιµοποιήσεως στην
πορτογαλική αγορά του εισαγόµενου προϊόντος.
(3)
Λόγω των προφανών αναγκών της αγοράς στην Πορτογαλία, θα πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισµός, για εισαγωγές
µε µειωµένο δασµό αραβοσίτου, µέσα στα πλαίσια του ειδικού αυτού καθεστώτος εισαγωγής.
(4)
Ως επακόλουθο της προσωρινής διακοπής των εµπορικών
δραστηριοτήτων στο ∆ούναβη, έχει καταστεί πανάκριβη η
µεταφορά αραβοσίτου καταγωγής των παρόχθιων του ποταµού χωρών, οι οποίες δεν διαθέτουν πρόσβαση δια
θαλάσσης προς την Ιβηρική Χερσόνησο. Στο πλαίσιο αυτό,
για το εν λόγω εµπόριο, το ποσοστό του δασµού που
επιβάλλεται στις ανωτέρω εισαγωγές δεν αντικατοπτρίζει

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
∆ιεξάγεται διαγωνισµός για τη µείωση του δασµού που πρoβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 για την εισαγωγή αραβοσίτου στην Πορτογαλία.
2.
Ο διαγωνισµός διαρκεί µέχρι τις 31 Μαΐου 2001. Κατά τη
διάρκειά του πραγµατοποιούνται εβδοµαδιαίοι διαγωνισµοί για
τους οποίους οι ποσότητες και οι ηµεροµηνίες υποβολής των
προσφορών καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού.
3.
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/
95 εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις του παρόντος κανονισµού που
θεσπίζουν το αντίθετο.
Άρθρο 2
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο των
παρόντων διαγωνισµών ισχύουν 50 ηµέρες από την ηµεροµηνία της
πραγµατικής εκδόσεώς τους, κατά την έννοια του άρθρου 10
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95.
Άρθρο 3
Για τις εισαγωγές καταγωγής των παρόχθιων του ∆ούναβη χωρών
χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα, η χορηγούµενη µε διαγωνισµό
µείωση του δασµού αυξάνεται κατά δέκα ευρώ ανά τόνο.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από 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, 21 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
177
256

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
28.7.1995, σ. 4.
10.10.2000, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 556/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συµβουλίου για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών
ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών όσον αφορά τις εκτάσεις που έχουν παύσει να καλλιεργούνται και
τον κατάλογο των επιλέξιµων ποικιλιών λίνου και κάνναβης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Νέες ποικιλίες λίνου και κάνναβης για την παραγωγή ινών
µπορούν να θεωρηθούν ως επιλέξιµες. Πρέπει, συνεπώς, να
τις προσθέσουµε στον κατάλογο των ποικιλιών που µπορούν
να επωφεληθούν από το καθεστώς στήριξης που εµφαίνεται
στο παράρτηµα XII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών
ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1672/2000 (2), και ιδίως το
άρθρο 9,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2860/2000 (4), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 όσον αφορά τους
όρους χορήγησης ενισχύσεων βάσει της έκτασης για ορισµένες αροτραίες καλλιέργειες και καθόρισε τους όρους για την
παύση καλλιέργειας των γαιών.

(1)

Το άρθρο 18 περιορίζει την επιλεξιµότητα των ενισχύσεων
για τις εκτάσεις που έχουν παύσει να καλλιεργούνται στις
εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν το προηγούµενο έτος µε
σκοπό τη συγκοµιδή ή είχαν παύσει να καλλιεργούνται
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 ή ακόµα
ήταν εκτός παραγωγής αροτραίων καλλιεργειών ή είχαν δασωθεί σε εφαρµογή της νοµοθεσίας σε θέµατα αγροτικής
ανάπτυξης.

(2)

Η εφαρµογή των όρων αυτών έχει χάσει την πρακτική του
σηµασία µετά από τη µακρά περίοδο που πέρασε από τη
θέσπισή τους. Ο έλεγχος της διατάξεως αυτής συνεπάγεται
ολοένα και σηµαντικότερες προσπάθειες που είναι δυσανάλογες σε σχέση µε το στόχο του µέτρου. Ενδείκνυται,
συνεπώς, µεριµνώντας για απλούστευση της νοµοθεσίας να
καταργήσουµε αυτούς τους περιοριστικούς όρους.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
Θεωρείται ως “παύση καλλιέργειας γαιών” η θέση εκτός καλλιέργειας εκτάσεως που είναι επιλέξιµη για τις ενισχύσεις βάσει
της έκτασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999.»
2. Στο σηµείο 1 του παραρτήµατος XII, προστίθενται οι ποκιλίες
λίνου για παραγωγή των ινών «Adélie» και «Caesar Augustus».
3. Στο σηµείο 2α του παραρτήµατος XII, προστίθεται η ποικιλία
κάνναβης για την παραγωγή ινών «Uso 31».
4. Στο σηµείο 2β του παραρτήµατος XII, προστίθεται η ποικιλία
κάνναβης για την παραγωγή ινών «Delta-llosa» και διαγράφεται
η ποικιλία «Uso 31».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την περίοδο εµπορίας 2001/02.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
193
280
332

της
της
της
της

26.6.1999, σ. 1.
29.7.2000, σ. 13.
30.10.1999, σ. 43.
28.12.2000, σ. 63.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 557/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2001
για κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 284/2001 και για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1627/89 σχετικά µε την αγορά βοείου κρέατος µε διαγωνισµό
σµού (ΕΚ) αριθ. 284/2001 και στην τροποποίηση σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού του καταλόγου
των κρατών µελών ή περιοχών κρατών µελών όπου ο διαγωνισµός είναι ανοικτός καθώς και των ποοιοτικών οµάδων
που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο αγορών στην
παρέµβαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 284/2001 της Επιτροπής, της 9ης
Φεβρουαρίου 2001, για έναρξη παρεµβάσεως σύµφωνα µε
το άρθρο 47 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1254/1999 του Συµβουλίου (2) και ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 1627/89 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την αγορά βοείου κρέατος µε διαγωνισµό (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
376/2001 (4), άνοιξαν τις αγορές µε διαγωνισµό σε ορισµένα κράτη µέλη ή περιοχές κράτους µέλους για ορισµένες
ποιοτικές οµάδες.

(1)

Η εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο
47 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1254/1999 καθώς και η αναγκαιότητα να περιοριστεί η
παρέµβαση στις αναγκαίες αγορές για να εξασφαλισθεί
ορθολογική στήριξη της αγοράς οδηγούν, µε βάση τις τιµές
τις οποίες γνωρίζει η Επιτροπή, στη κατάργηση του κανονι-

(2)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 284/2001 καταργείται.
Άρθρο 2
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
41 της 10.2.2001, σ. 24.
159 της 10.6.1989, σ. 36.
55 της 24.2.2001, σ. 49.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κράτη µέλη ή περιοχές κρατών µελών και οµάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC)
No 1627/89
États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement
(CEE) no 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 1627/89
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en
kwaliteitsgroepen
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.o 1 do artigo 1.o do
Regulamento (CEE) n.o 1627/89
Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος µέλος ή περιοχές
κράτους µέλους

Κατηγορία Α

Κατηγορία Γ

Member States or regions
of a Member State

Category A

Category C

États membres ou régions
d'États membres

Catégorie A

Catégorie C

Stati membri o regioni
di Stati membri

Categoria A

Categoria C

Lidstaat of gebied
van een lidstaat

Categorie A

Categorie C

Estados-Membros ou regiões
de Estados-Membros

Categoria A

Categoria C

Jäsenvaltiot tai alueet

Luokka A

Luokka C

Medlemsstater eller regioner

Kategori A

Kategori C

Belgique/België
Danmark
Deutschland
España
France
Ireland
Italia
Österreich
Nederland

U

R

O

×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×

×
×
×

U

R

O

×

×

×
×

×

×

×
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/23/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Μαρτίου 2001
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή
επιχειρήσεων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Το 1977 το Συµβούλιο εξέδωσε την οδηγία 77/187/ΕΟΚ
που προωθεί την εναρµόνιση των σχετικών µε τη διατήρηση
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων εθνικών νοµοθεσιών και
απαιτεί από τους εκχωρητές και τους εκδοχείς να ενηµερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και να προβαίνουν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις µε αυτούς.

(7)

Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, ώστε να
ευθυγραµµισθεί προς τις συνέπειες της εσωτερικής αγοράς,
τις τάσεις της νοµοθεσίας των κρατών µελών όσον αφορά τη
διάσωση επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσχέρειες, τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, την οδηγία 75/129/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
17ης Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τις οµαδικές απολύσεις (5), και την ήδη ισχύουσα στα περισσότερα κράτη µέλη
νοµοθεσία.

(8)

Η ασφάλεια και η διαφάνεια του δικαίου απαίτησαν να
διευκρινιστεί η έννοια της µεταβίβασης µε βάση τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου. Η διευκρίνιση αυτή δεν τροποποίησε
το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ, σύµφωνα µε
την ερµηνεία του ∆ικαστηρίου.

(9)

Ο κοινωνικός χάρτης αναγνωρίζει τη σηµασία της καταπολέµησης κάθε µορφής διακρίσεων, ιδίως των διακρίσεων που
βασίζονται στο φύλο, το χρώµα, τη φυλή, τις πεποιθήσεις
και το θρήσκευµα.

(10)

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των
κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτηµα
Ι τµήµα Β,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 94,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η οδηγία 77/187/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης
Φεβρουαρίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών, σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεων επιχειρήσεων,
εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (3) έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (4). Θα
πρέπει, εποµένως, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού,
να κωδικοποιηθεί η εν λόγω οδηγία.
Η οικονοµική εξέλιξη επιφέρει επί εθνικού και κοινοτικού
επιπέδου µεταβολές στη διάρθρωση των επιχειρήσεων που
πραγµατοποιούνται διά µεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε
άλλους επιχειρηµατίες που προκύπτουν από µεταβιβάσεις ή
συγχωνεύσεις.

(3)

Είναι απαραίτητη η θέσπιση διατάξεων για την προστασία
των εργαζοµένων σε περίπτωση αλλαγής του επιχειρηµατικού φορέα, και ιδιαίτερα προς εξασφάλιση της διατηρήσεως
των δικαιωµάτων τους.

(4)

Υφίστανται διαφορές στα κράτη µέλη όσον αφορά την
έκταση της προστασίας των εργαζοµένων σ’ αυτό τον τοµέα
και είναι σκόπιµο να µειωθούν αυτές οι διαφορές.

(5)

Ο κοινοτικός χάρτης των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, που εγκρίθηκε στις 9 ∆εκεµβρίου
1989 («κοινωνικός χάρτης»), ορίζει στα σηµεία 7, 17 και 18
ότι: «Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να
οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών διαβίβασης και εργασίας των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η βελτίωση αυτή πρέπει, επίσης, να επιφέρει, όπου είναι αναγκαίο,
την ανάπτυξη ορισµένων πλευρών της εργατικής νοµοθεσίας, όπως οι διαδικασίες οµαδικών απολύσεων ή οι διαδικασίες πτώχευσης. Η πληροφόρηση, η διαβούλευση και η
συµµετοχή των εργαζοµένων πρέπει να αναπτυχθούν µε τον
κατάλληλο τρόπο, σύµφωνα µε τα κρατούντα στα διάφορα
κράτη µέλη. Η εν λόγω πληροφόρηση, διαβούλευση και
συµµετοχή πρέπει να πραγµατοποιούνται εγκαίρως, ιδίως
όταν πραγµατοποιούνται αναδιαρθρώσεις ή συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση εργαζοµένων».

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2000 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σ. 21.
3
( ) ΕΕ L 61 της 5.3.1977, σ. 26.
(4) Βλέπε παράρτηµα Ι µέρος Α.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 1
1. α) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε µεταβίβαση
επιχείρησης, εγκατάστασης ή τµήµατος επιχείρησης ή εγκατάστασης σε άλλον εργοδότη, ως αποτέλεσµα νοµικής µεταβίβασης ή συγχώνευσης.
β) Υπό την επιφύλαξη του στοιχείου α) και των ακολούθων
διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρείται ως µεταβίβαση,
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, η µεταβίβαση µιας
οικονοµικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η
οποία νοείται ως σύνολο οργανωµένων πόρων µε σκοπό την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας, είτε κυρίας είτε δευτερεύουσας.
(5) ΕΕ L 48 της 22.2.1975, σ. 29· οδηγία η οποία αντικαταστάθηκε από
την οδηγία 98/59/ΕΚ (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16).
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γ) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε δηµόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν κερδοσκοπικές ή µη οικονοµικές δραστηριότητες. Η διοικητική αναδιοργάνωση δηµοσίων
διοικητικών αρχών ή η µεταβίβαση διοικητικών καθηκόντων
µεταξύ δηµοσίων διοικητικών αρχών δεν θεωρείται ως µεταβίβαση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
2.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται όταν και εφόσον η µεταβιβαστέα επιχείρηση, η εγκατάσταση ή το τµήµα επιχείρησης ή εγκατάστασης ευρίσκεται στο πεδίο εδαφικής εφαρµογής της συνθήκης.
3.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα ποντοπόρα σκάφη.
Άρθρο 2

1.

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «εκχωρητής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λόγω µιας
µεταβιβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1
χάνει την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τµήµα επιχείρησης ή εγκατάστασης·
β) «εκδοχέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, λόγω µεταβιβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 αποκτά
την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή
το τµήµα επιχείρησης ή εγκατάστασης·
γ) «εκπρόσωποι των εργαζοµένων» και συναφείς εκφράσεις: οι
εκπρόσωποι των εργαζοµένων που προβλέπονται από τις
νοµοθεσίες ή τις πρακτικές των κρατών µελών·
δ) «εργαζόµενος»: πρόσωπο το οποίο, στο οικείο κράτος µέλος,
προστατεύεται ως εργαζόµενος δυνάµει της εθνικής εργατικής
νοµοθεσίας.
2.
Η παρούσα οδηγία δε θίγει την εθνική νοµοθεσία όσον
αφορά τον ορισµό της σύµβασης εργασίας ή της εργασιακής
σχέσης.
Εντούτοις, τα κράτη µέλη δεν αποκλείουν από το πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας συµβάσεις εργασίας ή εργασιακές σχέσεις µε
µοναδική αιτία:
α) τον αριθµό των ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν ή που
πρέπει να πραγµατοποιηθούν·
β) ότι πρόκειται για εργασιακές σχέσεις που διέπονται από σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, κατά την έννοια του άρθρου
1 σηµείο 1 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
25ης Ιουνίου 1991, για τη συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας κατά την εργασία των εργαζοµένων σε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση πρόσκαιρης εργασίας (1), ή
γ) ότι πρόκειται για πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις κατά την
έννοια του άρθρου 1 σηµείο 2 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ, και
ότι η µεταβιβαζόµενη εγκατάσταση, επιχείρηση ή τµήµα αυτών
είναι η επιχείρηση παροχής ευκαιριακής εργασίας, η οποία είναι
ο εργοδότης, ή µέρος αυτής.
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κατά την ηµεροµηνία της µεταβιβάσεως, µεταβιβάζονται, διά της
µεταβιβάσεως αυτής, στον εκδοχέα.
Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι, µετά την ηµεροµηνία
της µεταβίβασης, ο εκχωρητής και ο εκδοχέας εξακολουθούν να
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ως προς υποχρεώσεις
που γεννήθηκαν πριν από τη µεταβίβαση και απορρέουν από σύµβαση εργασίας ή εργασιακή σχέση, οι οποίες υφίσταντο κατά την
ηµεροµηνία της µεταβίβασης.
2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
προκειµένου να διασφαλισθεί ότι ο εκχωρητής γνωστοποιεί στον
εκδοχέα όλα τα µεταβιβαζόµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις,
δυνάµει του παρόντος άρθρου, στο βαθµό που αυτά είναι ή έπρεπε
να είναι γνωστά στον εκχωρητή κατά τον χρόνο της µεταβίβασης.
Παράλειψη του εκχωρητή να ενηµερώσει τον εκδοχέα για τα εν
λόγω δικαιώµατα και υποχρεώσεις, δεν θίγει τη µεταβίβαση αυτών
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, ούτε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων κατά του εκδοχέα ή/και του εκχωρητή όσον αφορά αυτά
τα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις.
3.
Μετά τη µεταβίβαση, ο εκδοχέας εξακολουθεί να τηρεί τους
συµφωνηθέντες µε συλλογική σύµβαση όρους εργασίας, ως αυτοί
εφαρµόζονται και έναντι του εκχωρητή, σύµφωνα µε τη σύµβαση,
µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας ή λήξεως της συλλογικής
συµβάσεως ή της ενάρξεως της ισχύος ή εφαρµογής άλλης συλλογικής συµβάσεως.
Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν την περίοδο τηρήσεως των
εν λόγω όρων εργασίας, υπό την αίρεση ότι η περίοδος αυτή δεν
θα είναι κατώτερη του έτους.
4. α) Εκτός εάν τα κράτη µέλη προβλέπουν άλλως, οι παράγραφοι
1 και 3 δεν εφαρµόζονται επί των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε παροχές λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή προς επιζώντες βάσει συµπληρωµατικών συστηµάτων επαγγελµατικής ή
διεπαγγελµατικής συνταξιοδότησης, που ισχύουν, εκτός των
προβλεποµένων εκ του νόµου συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως των κρατών µελών.
β) Ακόµη και όταν δεν προβλέπουν, σύµφωνα µε το στοιχείο α),
ότι οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρµόζονται επί αυτών των
δικαιωµάτων, τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα µέτρα
για την προστασία των συµφερόντων των εργαζοµένων,
καθώς και των προσώπων που έχουν ήδη εγκαταλείψει την
επιχείρηση του εκχωρητή κατά τη στιγµή της µεταβίβασης,
όσον αφορά τα κεκτηµένα δικαιώµατά τους ή εκείνα που
πρόκειται να αποκτηθούν για παροχές λόγω γήρατος, περιλαµβανοµένων των παροχών προς επιζώντες βάσει των
συµπληρωµατικών συστηµάτων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ιασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων

Άρθρο 4

Άρθρο 3

1.
Η µεταβίβαση µιας επιχείρησης, µιας εγκατάστασης, ή ενός
τµήµατος επιχείρησης ή εγκατάστασης, δεν συνιστά αυτή καθ’
εαυτή λόγο απολύσεως για τον εκχωρητή ή τον εκδοχέα. Η διάταξη
αυτή δεν εµποδίζει απολύσεις για οικονοµικούς, τεχνικούς ή
οργανωτικούς λόγους, που συνεπάγονται µεταβολές του εργατικού
δυναµικού.

1.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του εκχωρητή, που απορρέουν από σύµβαση εργασίας ή από εργασιακή σχέση υφισταµένη
(1) ΕΕ L 206 της 29.7.1991, σ. 19.
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Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι το πρώτο εδάφιο δεν
εφαρµόζεται σε ορισµένες ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων που δεν
καλύπτονται από τη νοµοθεσία ή την πρακτική των κρατών µελών
ως προς την προστασία τους έναντι της απολύσεως.
2.
Αν η σύµβαση εργασίας ή η εργασιακή σχέση καταγγελθεί
λόγω του ότι η µεταβίβαση συνεπάγεται ουσιαστική µεταβολή των
όρων εργασίας εις βάρος του εργαζοµένου, η καταγγελία της
συµβάσεως εργασίας ή της εργασιακής σχέσεως θεωρείται ότι
επήλθε εξαιτίας του εργοδότη.
Άρθρο 5
1.
Εκτός εάν τα κράτη µέλη προβλέπουν άλλως, τα άρθρα 3 και
4 δεν εφαρµόζονται στη µεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης ή
τµήµατος επιχείρησης ή εγκατάστασης, όταν ο εκχωρητής υπόκειται
σε διαδικασία πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας, κινηθείσα µε σκοπό την εκκαθάριση των
περιουσιακών στοιχείων του εκχωρητή και οι διαδικασίες αυτές
διεξάγονται υπό έτην εποπτεία αρµόδιας δηµόσιας αρχής (που
µπορεί να είναι σύνδικος πτωχεύσεως, εξουσιοδοτηµένος από αρµόδια δηµόσια αρχή).
2.
Όταν τα άρθρα 3 και 4 εφαρµόζονται σε µεταβίβαση, κατά
τη διάρκεια διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του εκχωρητή (ανεξάρτητα από το εάν η διαδικασία αυτή έχει κινηθεί για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του εκχωρητή), και εφόσον η
διαδικασία αυτή τελεί υπό την εποπτεία αρµόδιας δηµόσιας αρχής
(που µπορεί να είναι σύνδικος πτωχεύσεως, ορισθείς από την εθνική
νοµοθεσία), ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι:
α) υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1, οι οφειλές
του εκχωρητή, που απορρέουν από συµβάσεις εργασίας ή από
εργασιακές σχέσεις και ήταν πληρωτέες πριν από τη µεταβίβαση
ή πριν από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν
µεταβιβάζονται στον εκδοχέα, υπό την προϋπόθεση ότι µε
αυτήν τη διαδικασία παρέχεται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
αυτού του κράτους µέλους, προστασία τουλάχιστον ισοδύναµη
προς την προβλεπόµενη για τις περιπτώσεις που διέπονται από
την οδηγία 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 1980, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε την προστασία των µισθωτών σε περίπτωση
αφερεγγυότητος του εργοδότη (1), ή/και
β) ο εκδοχέας, ο εκχωρητής ή το ή τα πρόσωπα που ασκούν
καθήκοντα εκχωρητή, αφενός, και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, αφετέρου, είναι δυνατό να συµφωνήσουν µεταβολές, στο
βαθµό που το επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία ή πρακτική, των
όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης των εργαζοµένων, προκειµένου να διατηρηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης, µέσω της
επιβίωσης της επιχείρησης, ή του τµήµατος αυτών.
3.
Ένα κράτος µέλος µπορεί να εφαρµόσει την παράγραφο 2
στοιχείο β) στις µεταβιβάσεις όπου ο εκχωρητής ευρίσκεται σε
κατάσταση σοβαρής οικονοµικής κρίσης, όπως ορίζεται από το
εθνικό δίκαιο, εφόσον η κατάσταση κηρύσσεται από αρµόδια δηµόσια αρχή και είναι ανοιχτή στη δικαστική εποπτεία, και µε την
προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές υπήρχαν ήδη στην εθνική
νοµοθεσία µέχρι τις 17 Ιουλίου 1998.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις συνέπειες αυτής της
διάταξης, πριν από τις 17 Ιουλίου 2003 και υποβάλει ενδεδειγµένες προτάσεις στο Συµβούλιο.
(1) ΕΕ L 283 της 20.10.1980, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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4.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, για να
αποφευχθεί η καταχρηστική προσφυγή στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, µε σκοπό να στερηθούν οι εργαζόµενοι των δικαιωµάτων
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 6
1.
Εάν η εγκατάσταση, επιχείρηση ή τµήµα εγκατάστασης ή
επιχείρησης διατηρεί την αυτονοµία της, το καθεστώς και η λειτουργία των εκπροσώπων ή της αντιπροσωπείας των εργαζοµένων,
που θίγονται από τη µεταβίβαση, διατηρούνται µε τους ίδιους
όρους και υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες µε αυτές που ίσχυαν πριν
από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, δυνάµει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων ή συµφωνιών, µε την επιφύλαξη
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σύσταση
της αντιπροσωπείας των εργαζοµένων.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται όταν, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή την πρακτική των
κρατών µελών ή κατόπιν της συµφωνίας µε τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων, πληρούνται οι αναγκαίοι όροι για το νέο διορισµό
εκπροσώπων των εργαζοµένων ή την ανασύσταση της αντιπροσωπείας τους.
Όταν ο εκχωρητής υπόκειται σε πτωχευτική διαδικασία ή σε
οποιαδήποτε ανάλογη διαδιασία αφερεγγυότητας κινηθείσα µε
σκοπό την εκκαθάριση των περιουσιακών του στοιχείων και οι
διαδικασίες αυτές διεξάγονται υπό την εποπτεία αρµόδιας δηµόσιας
αρχής (που µπορεί να είναι σύνδικος πτωχεύσεως, εξουσιοδοτηµένος από αρµόδια αρχή), τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα, για να εξασφαλίζουν ότι οι µεταβιβαζόµενοι εργαζόµενοι εκπροσωπούνται δεόντως µέχρι τη νέα εκλογή ή ορισµό
εκπροσώπων των εργαζοµένων.
Αν η εγκατάσταση, επιχείρηση ή τµήµα εγκατάστασης ή επιχείρησης δεν διατηρεί την αυτονοµία της, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, για να διασφαλίζεται ότι οι µεταβιβασθέντες εργαζόµενοι, οι οποίοι διέθεταν εκπροσώπηση πριν από τη
µεταβίβαση, εξακολουθούν να εκπροσωπούνται δεόντως και κατά
την περίοδο που απαιτείται για την ανασύσταση ή το νέο διορισµό
της αντιπροσωπείας των εργαζοµένων σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία ή πρακτική.
2.
Αν η θητεία των εκπροσώπων των εργαζοµένων που θίγονται
από τη µεταβίβαση λήγει λόγω αυτής της µεταβιβάσεως, οι
εκπρόσωποι αυτοί συνεχίζουν να απολαύουν την προστασίας που
προβλέπεται από τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή την πρακτική των κρατών µελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Πληροφόρηση και διαβούλευση
Άρθρο 7
1.
Ο εκχωρητής και ο εκδοχέας υποχρεούνται να πληροφορούν
τους εκπροσώπους των εργαζοµένων τους που θίγονται από µια
µεταβίβαση, για τα ακόλουθα σηµεία:
— ηµεροµηνία ή προτεινόµενη ηµεροµηνία µεταβίβασης,
— λόγοι µεταβιβάσεως,
— νοµικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της µεταβιβάσεως για τους εργαζοµένους,
— προβλεπόµενα µέτρα όσον αφορά τους εργαζοµένους.
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Ο εκχωρητής είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζοµένων του, εγκαίρως, πριν
από την πραγµατοποίηση της µεταβιβάσεως.

— για τα προβλεπόµενα µέτρα όσον αφορά τους εργαζοµένους.

Ο εκδοχέας είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζοµένων του εγκαίρως, και
οπωσδήποτε πριν οι εργαζόµενοί του θιγούν άµεσα από την µεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχολήσεως και εργασίας.

Τελικές διατάξεις

2.
Όταν ο εκχωρητής ή ο εκδοχέας προτίθενται να λάβουν
µέτρα όσον αφορά τους συγκεκριµένους εργαζοµένους, είναι υποχρεωµένοι να προβαίνουν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις για τα µέτρα
αυτά µε τους εκπροσώπους των εν λόγω εργαζοµένων προκειµένου
να επιτευχθεί συµφωνία.
3.
Τα κράτη µέλη, των οποίων οι νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα για τους
εκπροσώπους των εργαζοµένων να προσφεύγουν σε αρχή διαιτησίας, για να επιτύχουν απόφαση για τα µέτρα που πρόκειται να
ληφθούν σε σχέση µε τους εργαζόµενους, µπορούν να περιορίσουν
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, στις
περιπτώσεις που η πραγµατοποιούµενη µεταβίβαση προκαλεί αλλαγές στο επίπεδο της εγκατάστασης, οι οποίες είναι δυνατόν να
συνεπάγονται ουσιώδη µειονεκτήµατα για σηµαντικό µέρος των
εργαζοµένων.
Η πληροφόρηση και οι διαβουλεύσεις πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα µέτρα που προβλέπονται όσον αφορά τους εργαζοµένους.
Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται και οι διαβουλεύσεις να
διενεργούνται εγκαίρως, πριν πραγµατοποιηθούν οι αλλαγές στο
επίπεδο της εγκατάστασης, οι οποίες προβλέπονται στο πρώτο
εδάφιο.
4.
Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ισχύουν
ανεξάρτητα από το αν η απόφαση που καταλήγει σε µεταβίβαση
έχει ληφθεί από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον
εργοδότη.
Κατά την εξέταση καταγγελειών για παραβιάσεις των απαιτήσεων
πληροφόρησης και διαβούλευσης, οι οποίες προβλέπονται από την
παρούσα οδηγία, δεν γίνεται δεκτό ως δικαιολογία, επιχείρηµα που
βασίζεται στο γεγονός ότι δεν παρασχέθηκαν οι πληροφορίες από
επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη.
5.
Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίσουν τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, σε επιχειρήσεις ή
εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν, ως προς τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούν, τις προϋποθέσεις για την εκλογή ή το
διορισµό συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των εργαζοµένων.
6.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, όταν σε µία επιχείρηση ή
εγκατάσταση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων, για
λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση αυτών των τελευταίων, οι
εργαζόµενοι πρέπει να ενηµερώνονται εκ των προτέρων:
— για την ηµεροµηνία ή την προτεινόµενη ηµεροµηνία της µεταβίβασης,
— για τους λόγους της µεταβίβασης,
— για τις νοµικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της µεταβίβασης για τους εργαζοµένους,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 8
Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν ή
να εισάγουν ευνοϊκότερες για τους εργαζοµένους νοµοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή να προωθούν ή επιτρέπουν
την εφαρµογή ευνοϊκότερων για τους εργαζοµένους συλλογικών
συµβάσεων ή συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ των κοινοτικών
εταίρων.
Άρθρο 9
Τα κράτη µέλη εισάγουν στην εθνική έννοµη τάξη τα µέτρα που
απαιτούνται για να έχουν όλοι οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποι
των εργαζοµένων, οι οποίοι θεωρούν ότι ζηµιώνονται, λόγω αθετήσεως των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα οδηγία,
τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους διά της δικαστικής οδού, µετά, ενδεχοµένως, από προσφυγή σε άλλες αρµόδιες
αρχές.
Άρθρο 10
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο ανάλυψη των επιπτώσεων
της παρούσας οδηγίας πριν από τις 17 Ιουλίου 2006 και, ενδεχοµένως, προτείναι τις αναγκαίες τροποποιήσεις.
Άρθρο 11
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, τις οποίες
υιοθετούν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 12
Η οδηγία 77/187/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία που
αναφέρεται στο παράρτηµα Ι µέρος Α, καταργείται, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς και εφαρµογής που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι
µέρος Β.
Οι αναφορές στην καταργηθείσα οδηγία νοούνται ότι γίνονται στην
παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 13
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
διµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 14
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. RINGHOLM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΡΟΣ Α
Οδηγία που καταργήθηκε και η τροποποίηση της
(που αναφέρεται στο άρθρο 12)
Οδηγία 77/187/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 61 της 5.3.1977, σ. 26)
Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 201 της 17.7.1998, σ. 88)
ΜΕΡΟΣ Β
Κατάλογος προθεσµιών µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
(που αναφέρονται στο άρθρο 12)
Οδηγία

Καταληκτική ηµεροµηνία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

77/187/ΕΟΚ

16 Φεβρουαρίου 1979

98/50/ΕΚ

17 Ιουλίου 2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οδηγία 77/187/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 4α

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 7α

Άρθρο 9

Άρθρο 7β

Άρθρο 10

Άρθρο 8

Άρθρο 11

—

Άρθρο 12

—

Άρθρο 13

—

Άρθρο 14

—

Παράρτηµα Ι

—

Παράρτηµα ΙΙ

22.3.2001

22.3.2001
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Μαρτίου 2001
σχετικά µε τη συµµετοχή της Κοινότητας στη ∆ιεθνή Οµάδα Μελετών για το Μόλυβδο και τον
Ψευδάργυρο
(2001/221/ΕΚ)
χρηµατοδοτικά µέσα για αναπτυξιακά σχέδια από το Κοινό
Ταµείο.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Έχει ζητηθεί από τις κυβερνήσεις και από τα συµβαλλόµενα
µέρη του ΠΟΕ/ΓΣ∆Ε να γνωστοποιήσουν στη Γενική Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών εάν αποδέχονται την εντολή
και τον εσωτερικό κανονισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του
εσωτερικού κανονισµού της ∆ΟΜΜΨ.

(6)

Η εντολή της ∆ιεθνούς Οµάδας Μελετών για το Μόλυβδο
και τον Ψευδάργυρο (∆ΟΜΜΨ) εγκρίθηκε κατά την
εναρκτήρια συνεδρίαση για το µόλυβδο και τον ψευδάργυρο, η οποία διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, υπό την
αιγίδα του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου των
Ηνωµένων Εθνών, το Μάιο του 1959.

Η ∆ΟΜΜΨ χρηµατοδοτείται από τις κυβερνήσεις των
χωρών µελών. Οι εισφορές υπολογίζονται διαιρώντας το
ήµισυ του προϋπολογισµού µε τον αριθµό των χωρών
µελών, ενώ το υπόλοιπο ήµισυ κατανέµεται ανάλογα µε το
µερίδιο κάθε χώρας στο γενικό εµπόριο µολύβδου και ψευδαργύρου.

(7)

Η ∆ΟΜΜΨ λειτουργεί ανεξάρτητα ως αυτόνοµος, διακυβερνητικός οργανισµός στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών, ο
οποίος επιτρέπει στις χώρες µέλη του:

Πολλά κράτη µέλη της Κοινότητας συµµετέχουν ήδη στις
εργασίες της ∆ΟΜΜΨ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

α) να λαµβάνουν ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες για
τις παγκόσµιες αγορές µολύβδου και ψευδαργύρου, και
β) να διεξάγουν τακτικές διακυβερνητικές διαβουλεύσεις
για το διεθνές εµπόριο µολύβδου και ψευδαργύρου και
για οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτηµα παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τις χώρες µέλη.
(3)

(4)

Η ∆ΟΜΜΨ επιτελεί την αποστολή της κυρίως µέσω έξη
επιτροπών: τη µόνιµη επιτροπή, την επιτροπή στατιστικών
και προβλέψεων, την επιτροπή σχεδίων εξόρυξης και
χύτευσης, την επιτροπή ανακύκλωσης, τη διεθνή οικονοµική
επιτροπή και την επιτροπή περιβάλλοντος. Επιπλέον, ένα
συµβουλευτικό πάνελ της βιοµηχανίας, που αποτελείται από
εµπειρογνώµονες των χωρών µελών µε µεγάλη εµπειρία στα
θέµατα της βιοµηχανίας µολύβδου και ψευδαργύρου, προεδρεύεται από τον πρόεδρο της Οµάδας Μελετών. Το πάνελ
παρέχει συµβουλές στα µέλη της Οµάδας Μελετών και µπορεί να χρησιµοποιείται ως φόρουµ συνεννόησης.
Η ∆ΟΜΜΨ αναγνωρίζεται ως διεθνής οργανισµός για τα
βασικά προϊόντα από το Κοινό Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών
για τα Βασικά Προϊόντα, και συνεπώς µπορεί να ζητεί

Άρθρο 1
Η εντολή και ο εσωτερικός κανονισµός της ∆ιεθνούς Οµάδας
Μελετών για το Μόλυβδο και τον Ψευδάργυρο γίνονται αποδεκτά
από την Κοινότητα.
Η Κοινότητα καταθέτει τα έγγραφα αποδοχής της στη Γενική Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών.
Τα κείµενα της εντολής και του εσωτερικού κανονισµού προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το/τα
πρόσωπο/α που είναι αρµόδιο/α να καταθέσει/ουν τα έγγραφα
αποδοχής εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. RINGHOLM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΛΥΒ∆Ο ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ
Σύνθεση
1. Μέλη της ∆ιεθνούς Οµάδας Μελετών για το Μόλυβδο και τον Ψευδάργυρο µπορούν να είναι οι κυβερνήσεις
των κρατών µελών του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών ή των ενδιαφεροµένων ειδικευµένων οργανισµών
του, καθώς και τα Συµβαλλόµενα Μέρη της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου, που θεωρούν ότι έχουν
ουσιαστικά συµφέροντα στην παραγωγή, την κατανάλωση ή το εµπόριο του µολύβδου και του ψευδαργύρου.
Καθήκοντα
2. Μέσω της Οµάδας διεξάγονται οι ενδεδειγµένες διακυβερνητικές διαβουλεύσεις για το διεθνές εµπόριο του
µολύβδου και του ψευδαργύρου ή ενός από τα δύο αυτά προϊόντα. Επίσης, η Οµάδα εκπονεί όσες µελέτες
κρίνει χρήσιµες σχετικά µε τη διεθνή κατάσταση στον τοµέα του µολύβδου και του ψευδαργύρου, λαµβάνοντας όλως ιδιαιτέρως υπόψη τη σκοπιµότητα της συνεχούς παροχής ακριβών δεδοµένων για τη σχετική
προσφορά και τη ζήτηση και την πιθανή εξέλιξή τους. Προς τούτο, η Οµάδα µεριµνά για τη συγκέντρωση και
την κυκλοφορία στατιστικών, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάµενες πηγές.
3. Η Οµάδα εξετάζει, αναλόγως των αναγκών, τις δυνατές λύσεις ειδικών προβληµάτων ή δυσκολιών, που είτε
υφίστανται είτε είναι δυνατόν να ανακύψουν καθόσον αφορά τις αγορές του µολύβδου και του ψευδαργύρου,
η λύση των οποίων δεν φαίνεται ότι µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη συνήθη πορεία του παγκόσµιου
εµπορίου.
4. Η Οµάδα µπορεί να υποβάλλει στις κυβερνήσεις των κρατών µελών εκθέσεις περιέχουσες εισηγήσεις ή/και
συστάσεις.
5. Για τους σκοπούς της παρούσας εντολής, ως ψευδάργυρος και µόλυβδος νοούνται και τα σχετικά απόβλητα,
θραύσµατα ή/και κατάλοιπα καθώς και τα προϊόντα µε βάση το µόλυβδο ή τον ψευδάργυρο, τα οποία
κατονοµάζει η Οµάδα.
Λειτουργία της Οµάδας µελέτης
6. Η Οµάδα συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που συµφωνούνται από τα µέλη της.
7. H Οµάδα θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό που θεωρεί απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.
8. Καθόσον αφορά τη γραµµατεία της, η Οµάδα θεσπίζει τις διατάξεις που κρίνει αναγκαίες, για την καλή
διεξαγωγή των εργασιών της.
9. Οι συµµετέχουσες κυβερνήσεις συνεισφέρουν στις δαπάνες της Οµάδας µε βάση που ορίζει η ίδια.
10. Η Οµάδα παραµένει σε λειτουργία καθόσον χρόνο συνεχίζει, κατά τη γνώµη των συµµετεχουσών κυβερνήσεων, να είναι χρήσιµη.
11. Η Οµάδα θεσπίζει τις διατάξεις που κρίνει αναγκαίες για την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις κυβερνήσεις των
µη συµµετεχόντων ενδιαφεροµένων κρατών, περί των οποίων η παράγραφος 1, και µε τους ενδιαφεροµένους
µη κυβερνητικούς και διακυβερνητικούς οργανισµούς. Η Οµάδα συνεργάζεται ιδίως µε την Προσωρινή
Συντονιστική Επιτροπή ∆ιεθνών Συνεννοήσεων για τα Βασικά Προϊόντα, η οποία, σύµφωνα µε το ψήφισµα
557 ΣΤ (XVIII) του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου, είναι αρµόδια να συντονίζει ιδίως τις
δραστηριότητες των οµάδων µελετών και των συµβουλευτικών οµάδων.

(Αναπαρήχθη ως έγγραφο LZ/13 της 13ης Σεπτεµβρίου 1960, προς ενηµέρωση, του εγγράφου E/CONF.31/1 της 6ης Μαΐου
1959, από την έκθεση της εναρκτήριας συνεδρίασης της Οµάδας µελέτης για το µόλυβδο και τον ψευδάργυρο).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΛΥΒ∆Ο ΚΑΙ ΤΟΝ
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ
Μέλη
Άρθρο 1
Κάθε κράτος αναφερόµενο στην παράγραφο 1 της εντολής, το οποίο επιθυµεί να συµµετάσχει στην Οµάδα
Μελετών, το γνωστοποιεί γραπτώς στον Γενικό Γραµµατέα. Η κοινοποίηση πρέπει να περιέχει δήλωση της
κυβέρνησης στην οποία να αναφέρεται ότι θεωρεί πως έχει ουσιαστικά συµφέροντα στην παραγωγή, στην
κατανάλωση ή στο εµπόριο του µολύβδου, του ψευδαργύρου ή και των δύο και ότι αποδέχεται την εντολή και
τον εσωτερικό κανονισµό.
Άρθρο 2
Ένα µέλος µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποσυρθεί από την Οµάδα κατόπιν γραπτής προειδοποίησης προς το Γενικό
Γραµµατέα. Η αποχώρηση µέλους συντελείται κατά την ηµεροµηνία την οριζόµενη στην προειδοποίηση και δεν
παράγει αποτελέσµατα επί των οικονοµικών υποχρεώσεων που έχει ήδη αναλάβει η αποχωρούσα κυβέρνηση ούτε
της παρέχει το δικαίωµα ελάττωσης της συνεισφοράς της για το οικονοµικό έτος κατά το οποίο αποσύρεται.
Άρθρο 3
Ο Γενικός Γραµµατέας ενηµερώνει έκαστο µέλος της Οµάδας σχετικά µε τις κατ’ άρθρο 1 και 2 κοινοποιήσεις και
προειδοποιήσεις τις οποίες παραλαµβάνει.
Εκπροσώπηση
Άρθρο 4
Έκαστο µέλος της Οµάδας ορίζει, ει δυνατόν, ένα πρόσωπο το οποίο διαµένει στον τόπο της έδρας της και στο
οποίο απευθύνονται όλες οι ειδοποιήσεις και λοιπές ανακοινώσεις σχετικά µε τις εργασίες της Οµάδας, εξυπακουοµένου ότι είναι δυνατόν να θεσπιστούν και άλλες διατάξεις σε συνεννόηση µε το Γενικό Γραµµατέα.
Άρθρο 5
Έκαστο µέλος της Οµάδας ανακοινώνει το ταχύτερο στο Γενικό Γραµµατέα τα ονόµατα των εκπροσώπων,
αναπληρωτών και συµβούλων που ορίζει για την εκπροσώπησή του σε µία σύνοδο. Τα µέλη όµως µπορούν να
ορίζουν µόνιµες αντιπροσωπίες για την εκπροσώπησή τους σε όλες τις συνόδους της Οµάδας, µέχρι νέας
ανακοίνωσης.
Άρθρο 6
Ένα µέλος της Οµάδας είναι δυνατόν να συγκροτεί, µαζί µε τα εδάφη των οποίων εκπροσωπεί τα συµφέροντα στις
διεθνείς σχέσεις, ένωση της οποίας ένα ή περισσότερα µέλη ενδιαφέρονται κυρίως για την παραγωγή µολύβδου και
ψευδαργύρου, ενώ ένα ή περισσότερα από τα άλλα µέλη ενδιαφέρονται κυρίως για την κατανάλωση. Εν τοιαύτη
περιπτώσει, και εφόσον ζητηθεί από µέλος της ενδιαφερόµενης οµάδας, η εκπροσώπηση αυτής της ένωσης µπορεί
να είναι κοινή για το σύνολο των εν λόγω εδαφών, ή να υπάρχει χωριστή εκπροσώπηση, αφενός, των τόπων
παραγωγής και, αφετέρου, των τόπων κατανάλωσης. Έκαστο έδαφος ή έκαστη ένωση εδαφών που εκπροσωπείται
κατ’ αυτόν τον τρόπο χωριστά, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρείται ανεξάρτητο µέλος
της Οµάδας, για τους σκοπούς του εσωτερικού κανονισµού.
Σύνδεση
Άρθρο 7
Η Οµάδα λαµβάνει όσα µέτρα κρίνει αναγκαία για την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις µη συµµετέχουσες
ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις των κρατών περί των οποίων η παράγραφος 1 της εντολής της και µε τους αρµόδιους
µη κυβερνητικούς και διακυβερνητικούς οργανισµούς.
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Η Οµάδα µελετών δικαιούται να καλεί τους οικείους διακυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς οργανισµούς, που
ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τα προβλήµατα του µολύβδου και του ψευδαργύρου, να εκπροσωπηθούν στις
συνεδριάσεις της µε παρατηρητή, υπό τον όρο ότι ο καλούµενος οργανισµός παρέχει ανάλογο δικαίωµα στην
Οµάδα. Ο εν λόγω παρατηρητής µπορεί να παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις της Οµάδας, εκτός εάν η Οµάδα
αποφασίσει άλλως, εν όλω ή εν µέρει, για µια συγκεκριµένη συνεδρίαση ή σειρά συνεδριάσεων. Εντούτοις, εκτός
αντίθετης απόφασης της Οµάδας, ο παρατηρητής δεν δικαιούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Μόνιµης
Επιτροπής, µιας επιτροπής ή υπο-επιτροπής στην οποία δεν εκπροσωπούνται όλα τα µέλη της Οµάδας.
Ο Πρόεδρος δικαιούται να καλέσει έναν παρατηρητή να συµµετάσχει στις συζητήσεις της Οµάδας σχετικά µε θέµα
ουσιαστικού ενδιαφέροντος για τον οργανισµό που εκπροσωπεί ο παρατηρητής, ο οποίος όµως δεν συµµετέχει
στις ψηφοφορίες, ούτε υποβάλλει προτάσεις.
Τα παρακάτω άρθρα του εσωτερικού κανονισµού της Οµάδας µελέτης εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών,
σε όλους τους οργανισµούς αυτού του είδους: άρθρα 4, 5, 13, 16, 26, 27 και 28.

Οικονοµικές υποχρεώσεις
Άρθρο 8
Το οικονοµικό έτος της Οµάδας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου.
Άρθρο 9
Έκαστο µέλος της Οµάδας συµµετέχει στις δαπάνες της µε ετήσια εισφορά σύµφωνα µε πίνακα συνεισφορών, ο
οποίος, εκτός από ένα βασικό ποσό, διαµορφώνεται ανάλογα µε τα συµφέροντα έκαστου µέλους για το µόλυβδο
και για τον ψευδάργυρο. Στην τελευταία επίσηµα προγραµµατισµένη σύνοδο εκάστου έτους, η Οµάδα εγκρίνει τον
προϋπολογισµό του επόµενου οικονοµικού έτους και τις συνεισφορές εκάστου κράτους µέλους. Ο Γενικός
Γραµµατέας γνωστοποιεί πάραυτα το ποσό της συνεισφοράς του σε έκαστο κράτος µέλος. Η συνεισφορά είναι
καταβλητέα την 1η Ιανουαρίου. Όποιο κράτος µέλος δεν έχει καταβάλει τη συνεισφορά του για το προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος µέχρι την τακτική συνεδρίαση της Μόνιµης Επιτροπής που πραγµατοποιείται την άνοιξη, εξηγεί
κατά τη συνεδρίαση αυτή τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν οι ληξιπρόθεσµες και µη καταβληθείσες συνεισφορές ενός µέλους υπερβαίνουν το ποσό της συνεισφοράς του για το προηγούµενο οικονοµικό έτος, το µέλος αυτό
στερείται του δικαιώµατος ψήφου ή είναι δυνατόν να τεθεί σε αναστολή, µέχρις ότου εξοφλήσει τις οφειλόµενες
συνεισφορές.
Άρθρο 10
Το κράτος που καθίσταται µέλος της Οµάδας κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους καταβάλλει ένα κλάσµα
της τακτικής ετήσιας συνεισφοράς του, το οποίο µπορεί να ορίσει η Οµάδα. Οι συνεισφορές οι εισπραττόµενες
από νέα µέλη δεν επηρεάζουν τις συνεισφορές των κρατών που ήταν ήδη µέλη κατά το εν λόγω οικονοµικό έτος,
εφόσον έχουν καταστεί απαιτητές.
Άρθρο 11
Οι συνεισφορές των µελών καταβάλλονται στο νόµισµα του κράτους της έδρας της Οµάδας. Οι δηµοσιονοµικές
διατάξεις που διέπουν την Οµάδα αποφασίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα, µε τη συγκατάθεση της Μόνιµης
Επιτροπής οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν µέχρι να αποφασίσει άλλως η Οµάδα.
Άρθρο 12
Μετά την έγκριση του προϋπολογισµού, επιτρέπεται η πραγµατοποίηση των προβλεποµένων σ’ αυτόν δαπανών.
Εντός των ορίων του γενικού προϋπολογισµού και κατόπιν εγκρίσεως της Μόνιµης Επιτροπής ή ενός οργανισµού
ή ενός µέλους της Μόνιµης Επιτροπής που έχει ορισθεί προς τούτο, µία πίστωση εγγεγραµµένη σε µία θέση του
προϋπολογισµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλη θέση. Οι πληρωµές για λογαριασµό της Οµάδας µπορούν να
πραγµατοποιούνται κατόπιν σχετικής αδείας ενός ή πλειόνων προσώπων, ανάλογα µε την εκάστοτε απόφαση της
Μόνιµης Επιτροπής.
Άρθρο 13
Τα έξοδα µετακίνησης και διαβίωσης των αντιπροσωπειών των κρατών µελών, στα οποία περιλαµβάνονται και τα
έξοδα των αντιπροσωπειών στις επιτροπές ή σε άλλα όργανα της Οµάδας, δεν καταλογίζονται στο ταµείο της
Οµάδας.
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Άρθρο 14
Η Οµάδα εδρεύει στο Λονδίνο µέχρι να αποφασισθεί άλλως. Η Οµάδα συνέρχεται σε όποιον τόπο αποφασίσει.

Σύνοδοι της οµάδας
Άρθρο 15
Η Οµάδα, εκτός από τις συνόδους που έχουν προβλεφθεί σε προηγούµενη σύνοδο, µπορεί να συγκαλείται κατόπιν
αιτήσεως της Μόνιµης Επιτροπής ή του Προέδρου της ή τεσσάρων τουλάχιστον µελών της. Εάν η αίτηση
επικαλείται λόγους επείγοντος, τότε πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.
Άρθρο 16
Ο Γραµµατέας ενηµερώνει γραπτώς τον εκπρόσωπο που έχει ορίσει έκαστο µέλος της Οµάδας σχετικά µε την
ηµεροµηνία διεξαγωγής της συνόδου και της ανακοινώνει την προσωρινή ηµερήσια διάταξή της. Η κοινοποίηση
αυτή και η προσωρινή ηµερήσια διάταξη αποστέλλονται τουλάχιστον 35 µέρες πριν από τη σύνοδο. Σε περίπτωση
επείγουσας συνόδου, η κοινοποίηση και η προσωρινή ηµερήσια διάταξη αποστέλλονται τουλάχιστον 15 µέρες
πριν, και στην πρόσκληση αναγράφονται και οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύγκληση αυτή.

Προσωρινή ηµερήσια διάταξη
Άρθρο 17
Ο Γενικός Γραµµατέας καταρτίζει την
Πρόεδρο της Οµάδας. Εάν ένα µέλος
Οµάδας, ενηµερώνει σχετικά τον Γενικό
αίτηµά του επεξηγηµατικό υπόµνηµα.

προσωρινή ηµερήσια διάταξη έκαστης συνόδου, σε συνεννόηση µε τον
επιθυµεί την εξέταση ενός συγκεκριµένου θέµατος κατά τη σύνοδο της
Γραµµατέα, ει δυνατόν 60 µέρες πριν από τη σύνοδο, επισυνάπτοντας στο
Η ηµερήσια διάταξη οριστικοποιείται κατά τη σύνοδο της Οµάδας.

Πρόεδροι και αντιπρόεδροι
Άρθρο 18
Η Οµάδα έχει έναν Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους που εκλέγονται για ένα ηµερολογιακό έτος και είναι
επανεκλέξιµοι. Οι εκλογές για ένα συγκεκριµένο ηµερολογιακό έτος διεξάγονται κατά την ενδεδειγµένη προς
τούτο συνεδρίαση του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, εάν όµως δεν διεξαχθούν, ο Πρόεδρος και οι
Αντιπρόεδροι παραµένουν στις θέσεις τους µέχρις ότου εκλεγούν οι διάδοχοί τους και αναλάβουν τα καθήκοντά
τους.
Άρθρο 19
Έργο του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που εκτελεί χρέη Προέδρου είναι:
α) να προεδρεύει σε κάθε σύνοδο και να διευθύνει τις συζητήσεις·
β) να κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών εκάστης συνόδου της Οµάδας·
γ) να διευθύνει τις συζητήσεις κατά τη συνεδρίαση, να εξασφαλίζει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, να
δίνει το λόγο και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 20, να αποφαίνεται σχετικά µε τις διαδικαστικές ενστάσεις·
δ) να ζητεί τη γνώµη της Οµάδας, να ανακοινώνει τις αποφάσεις και, εάν ζητηθεί ψηφοφορία, να καλεί τα µέλη να
ψηφίσουν και να αναγγέλλει το αποτέλεσµα.
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Άρθρο 20
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ένας εκπρόσωπος δικαιούται να υποβάλει διαδικαστική ένσταση και να ζητήσει
τη λήξη ή την αναβολή της συζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος γνωστοποιεί πάραυτα την απόφασή του, η
οποία είναι έγκυρη, εάν δεν ακυρωθεί από την Οµάδα.
Άρθρο 21
Σε κάθε συνεδρίαση της Οµάδας για το σχηµατισµό απαρτίας, απαιτείται η πλειοψηφία των µελών της Οµάδας.
Άρθρο 22
Οι συνεδριάσεις της Οµάδας δεν είναι δηµόσιες, εκτός αν η Οµάδα αποφασίσει άλλως.
Άρθρο 23
Οι αποφάσεις της Οµάδας λαµβάνονται κανονικά αφού ζητηθεί η γνώµη των µελών, χωρίς να απαιτείται
ψηφοφορία. Εάν ζητηθεί ψηφοφορία για τις αποφάσεις που αφορούν τον προϋπολογισµό ή την τροποποίηση του
προϋπολογισµού ή την τροποποίηση της εντολής της Οµάδας ή την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του
εσωτερικού κανονισµού, απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων µελών. Η
ψηφοφορία διεξάγεται δι’ ανατάσεως της χειρός, ή µε ονοµαστική κλήση, ή µυστικά, ανάλογα µε το τι έχει
ζητηθεί. Εάν ζητηθεί ψηφοφορία για άλλες αποφάσεις, αρκεί απλή πλειοψηφία.
Άρθρο 24
Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που ασκεί χρέη Προέδρου, δεν ψηφίζει αλλά δικαιούται να ορίζει ένα άλλο µέλος
της αντιπροσωπείας του για να ψηφίσει αντ’ αυτού.
Άρθρο 25
Ο Πρόεδρος ή η Μόνιµη Επιτροπή µπορούν να θεσπίζουν τις απαιτούµενες διατάξεις προκειµένου η Οµάδα να
αποφανθεί σχετικά µε ένα ζήτηµα δι’ αλληλογραφίας. Προς τούτο, αποστέλλουν στα µέλη ανακοίνωση, µε την
οποία τα καλούν να αποφανθούν πριν από τη λήξη καθορισµένης προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από 21 ηµέρες. Στην ανακοίνωση εκτίθεται σαφώς το ζήτηµα το οποίο αφορά η ψηφοφορία και οι
προτάσεις, επί των οποίων τα µέλη καλούνται να ψηφίσουν. Κατά τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας, ο
Γενικός Γραµµατέας ενηµερώνει όλα τα µέλη για τη ληφθείσα απόφαση. Εάν τέσσερις τουλάχιστον κυβερνήσεις
απαντώντας στη σχετική ανακοίνωση διατυπώσουν αντιρρήσεις ως προς τη διαδικασία ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, η ψηφοφορία µαταιώνεται και το ζήτηµα παραπέµπεται στην επόµενη σύνοδο της Οµάδας, προκειµένου να
ληφθεί απόφαση.

Επίσηµες γλώσσες και γλώσσες εργασίας
Άρθρο 26
Επίσηµες γλώσσες και γλώσσες εργασίας της Οµάδας, είναι η αγγλική, η γαλλική, η ισπανική και η ρωσική.
Όποιος εκπρόσωπος επιθυµεί να λάβει το λόγο σε άλλη γλώσσα, οφείλει να µεριµνήσει για τη διερµηνεία προς µία
από τις γλώσσες εργασίας.
Όλα τα έγγραφα της Οµάδας µεταφράζονται και στις τέσσερις γλώσσες εργασίας.
Άρθρο 27
Στα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία αρχικά συντάσσονται σε προσωρινή µορφή, παρατίθεται αναλυτικά το
περιεχόµενο των συζητήσεων. Εάν µία αντιπροσωπεία επιθυµεί να τροποποιήσει τις δηλώσεις της τις καταγραφείσες
στα προσωρινά πρακτικά, ειδοποιεί σχετικά το Γενικό Γραµµατέα εντός 21 ηµερών από την έκδοση των πρακτικών.
Κατόπιν τούτου, δεν είναι δυνατόν να θεσπιστεί καµία τροποποίηση, εκτός εάν εγκριθεί από την Οµάδα κατά την
επόµενη σύνοδό της.
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Άρθρο 28
Οι πληροφορίες που τελούν εις γνώση της Οµάδας, τα πρακτικά των συζητήσεων και όλα τα άλλα έγγραφα της
Οµάδας µελετών, καθώς και των διαφόρων επιτροπών της και λοιπών οργάνων, είναι εµπιστευτικά εκτός αντιθέτου
αποφάσεως της Οµάδας ή, εάν συντρέχει περίπτωση, της Μόνιµης Επιτροπής.
Μόνιµη επιτροπή
Άρθρο 29
Η Οµάδα συγκροτεί Μόνιµη Επιτροπή την οποία απαρτίζουν τα µέλη της Οµάδας τα οποία γνωστοποιούν στο
Γενικό Γραµµατέα την επιθυµία τους να συµµετάσχουν στις εργασίες της. Τα έγγραφα σχετικά µε τις εργασίες της
Επιτροπής διανέµονται σε πρόσωπο το οποίο ορίζει έκαστο µέλος της Επιτροπής.
Η Μόνιµη Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της.
Ο Γενικός Γραµµατέας ή ένας υπάλληλος, τον οποίον εκείνος ορίζει, εκτελεί χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής.
Η Επιτροπή, η οποία συνέρχεται δύο τουλάχιστον φορές ετησίως, θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 30
Η Μόνιµη Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στον τοµέα του µολύβδου και του ψευδαργύρου και υποβάλλει στην Οµάδα όλες τις συστάσεις που θεωρεί ενδεδειγµένες. Εκτελεί επίσης όλα τα άλλα
καθήκοντα που µπορεί να της αναθέσει η Οµάδα. Επιπλέον ασκεί τα καθήκοντα που άπτονται των εργασιών
γραµµατείας, της κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισµού και των κατ’ άρθρο 12 λοιπών οικονοµικών διατάξεων. Η
Επιτροπή ενηµερώνεται τακτικά για όλες τις οικονοµικές πράξεις που πραγµατοποιούνται εξ ονόµατος της
Οµάδας.
Άλλες επιτροπές
Άρθρο 31
Η Οµάδα δικαιούται να συγκροτεί και άλλες επιτροπές ή όργανα που κρίνει χρήσιµα, σύµφωνα µε τους όρους και
τις διατάξεις που θεσπίζει.
Γραµµατεία
Άρθρο 32
Η Οµάδα έχει στη διάθεσή της γραµµατεία αποτελούµενη από έναν Γενικό Γραµµατέα και το απαιτούµενο
προσωπικό. Η γραµµατεία διορίζεται ή εξασφαλίζεται σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς διατάξεις που θεσπίζει η
Οµάδα.
Άρθρο 33
Επιφυλασσοµένων των αποφάσεων που λαµβάνει η Οµάδα, όσον αφορά τη γραµµατεία, ο Γενικός Γραµµατέας
εκπληρώνει όλα τα γραµµατειακά καθήκοντα, ιδίως την εξυπηρέτηση της Οµάδας και των επιτροπών της.
Τροποποιήσεις
Άρθρο 34
Ο παρών κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της Οµάδας, λαµβανόµενη σύµφωνα µε το άρθρο 23.

(LZ/161 της 26ης Σεπτεµβρίου 1977, όπως αναθεωρήθηκε µε βάση τα έγγραφα LZ/58 της 13ης Νοεµβρίου 1964, LZ/15 της
10ης Οκτωβρίου 1960 και LZ/9 της 3ης Αυγούστου 1960).
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Μαρτίου 2001
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους από την Αυστρία στην Επιτροπή των Περιφερειών
(2001/222/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1998 (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών
µελών της Επιτροπής των Περιφερειών,
εκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση της κας Brigitte EDERER, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 6
Φεβρουαρίου 2001, έµεινε κενή η αντίστοιχη θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,
έχοντας υπόψη την πρόταση της αυστριακής κυβέρνησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Sepp RIEDER διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, σε αντικατάσταση της κας
Brigitte EDERER, για το υπόλοιπο της θητείας της, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2002.
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. RINGHOLM

(1) ΕΕ L 28 της 4.2.1998, σ. 19.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2001
σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στις Κάτω Χώρες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 964]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/223/ΕΚ)
καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη Προσχώρησης της Αυστρίας,
της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και επίσης θέσπισε περαιτέρω µέτρα στις πληγείσες περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που ορίζονται στην απόφαση 2001/172/ΕΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 92/118/
ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου
1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται
στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
92/118/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ως επακόλουθο της εκδήλωσης εστιών αφθώδους πυρετού
στο Ηνωµένο Βασίλειο, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση
2001/172/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από
τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2001/190/ΕΚ (5).

(1)

(2)

Στη Γαλλία εκδηλώθηκαν εστίες αφθώδους πυρετού και η
Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2001/208/ΕΚ (6).

(3)

Στις Κάτω Χώρες εκδηλώθηκαν εστίες αφθώδους πυρετού.

(4)

Η κατάσταση ως προς τον αφθώδη πυρετό σε ορισµένα
τµήµατα των Κάτω Χωρών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το
ζωικό κεφάλαιο σε άλλα τµήµατα της επικράτειας των Κάτω
Χωρών και σε άλλα κράτη µέλη λόγω του εµπορίου ζώντων
δίχηλων ζώων και ορισµένων από τα προϊόντα τους.
Οι Κάτω Χώρες έχουν λάβει µέτρα στο πλαίσιο εφαρµογής
της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Νοεµβρίου 1985, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
395 της 30.12.1989, σ. 13.
62 της 2.3.2001, σ. 22.
67 της 9.3.2001, σ. 88.
73 της 15.3.2001, σ. 38.

(6)

Η κατάσταση της νόσου στις Κάτω Χώρες απαιτεί ενίσχυση
των µέτρων ελέγχου για τον αφθώδη πυρετό που έχουν
λάβει οι Κάτω Χώρες, µε τη λήψη, σε στενή συνεργασία µε
το εν λόγω κράτος µέλος, πρόσθετων κοινοτικών προστατευτικών µέτρων.

(7)

Ορισµένες κατηγορίες προϊόντων ζωικής προέλευσης που
έχουν υποστεί επεξεργασία δεν ενέχουν κίνδυνο εξάπλωσης
της νόσου και εποµένως κρίθηκε σκόπιµο να συµπεριληφθούν διατάξεις που επιτρέπουν το εµπόριο των εν λόγω
προϊόντων, υπό τον όρο ότι υπάρχει η κατάλληλη πιστοποίηση.

(8)

Η κατάσταση θα επανεξεταστεί κατά τη συνεδρίαση της
Μόνιµης Κτηνιατρικής Επιτροπής που είναι προγραµµατισµένη για τις 27 Μαρτίου 2001 και τα µέτρα θα προσαρµοστούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της Μόνιµης Κτηνιατρικής Επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Με την επιφύλαξη των µέτρων που λαµβάνουν οι Κάτω Χώρες στο
πλαίσιο της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου, οι Κάτω Χώρες
πρέπει να διασφαλίσουν τα εξής:
1. ∆εν µετακινούνται ζώντα βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι και
άλλα δίχηλα ζώα µεταξύ των τµηµάτων εκείνων της επικράτειάς
τους, τα οποία αναγράφονται στο παράρτηµα Ι και στο
παράρτηµα ΙΙ·
(7) ΕΕ L 315 της 26.11.1985, σ. 11.
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2. ∆εν αποστέλλονται από ούτε µετακινούνται µέσω των τµηµάτων
εκείνων της επικράτειάς τους, τα οποία αναγράφονται στο
παράρτηµα Ι και στο παράρτηµα ΙΙ, ζώντα βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι και άλλα δίχηλα ζώα·
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της πρώτης παραγράφου, οι
αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν την άµεση και άνευ
διακοπής διαµετακόµιση δίχηλων ζώων από τις περιοχές που
αναγράφονται στο παράρτηµα Ι και στο παράρτηµα ΙΙ µέσω
κύριων οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων.
3. Στα υγειονοµικά πιστοποιητικά που προβλέπονται στην οδηγία
64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2000/20/ΕΚ (2), τα οποία συνοδεύουν
ζώντα βοοειδή και χοίρους, και στην οδηγία 91/68/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 94/953/ΕΚ της Επιτροπής (4), τα οποία συνοδεύουν
ζώντα αιγοπρόβατα που παραδίδονται προς µεταφορά από
τµήµατα της επικράτειας των Κάτω Χωρών που εµφαίνονται στο
παράρτηµα Ι και στο παράρτηµα ΙΙ προς άλλα κράτη µέλη,
αναγράφεται η ακόλουθη πρόταση:
«Ζώα ανταποκρινόµενα στις διατάξεις της απόφασης 2001/
223/ΕΚ της Επιτροπής της 21 Μαρτίου 2001 σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στις Κάτω
Χώρες».
4. Στα υγειονοµικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν δίχηλα ζώα,
εκτός εκείνων που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα οποία παραδίδονται προς µεταφορά από τµήµατα της επικράτειας των Κάτω Χωρών που δεν
εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι και στο παράρτηµα ΙΙ, προς άλλα
κράτη µέλη, αναγράφεται η ακόλουθη πρόταση:
«Ζώντα δίχηλα ζώα ανταποκρινόµενα στις διατάξεις της απόφασης 2001/223/ΕΚ της Επιτροπής της 21 Μαρτίου 2001
σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό
στις Κάτω Χώρες».
5. Η µετακίνηση προς άλλα κράτη µέλη ζώων τα οποία συνοδεύονται από τα υγειονοµικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στις
παραγράφους 3 και 4 επιτρέπεται µόνο µετά την παρέλευση
τριών ηµερών από προηγούµενη ειδοποίηση που διαβιβάζεται
από την τοπική κτηνιατρική αρχή προς την κεντρική και την
τοπική κτηνιατρική αρχή του κράτους µέλους προορισµού.
Άρθρο 2
1.
Οι Κάτω Χώρες δεν επιτρέπουν την αποστολή νωπού κρέατος
βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων από τα
τµήµατα εκείνα της επικράτειάς τους τα οποία αναγράφονται στο
παράρτηµα Ι, ή που προέρχεται από ζώα που κατάγονται από τα εν
λόγω τµήµατα των Κάτω Χωρών.
Το νωπό κρέας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαµβάνει
τον κιµά και τα παρασκευάσµατα κρέατος σύµφωνα µε την οδηγία
94/65/ΕΚ του Συµβουλίου περί καθορισµού των υγειονοµικών
κανόνων για την παραγωγή και τη θέση στην αγορά κιµάδων και
παρασκευασµάτων κρέατος (5).
2.

Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για:

α) νωπά κρέατα που παρήχθησαν πριν από τις 20 Φεβρουαρίου
2001, υπό τον όρο ότι τα κρέατα αυτά έχουν σαφώς ταυτοποιηθεί και µετά την ηµεροµηνία αυτή έχουν µεταφερθεί και
αποθηκευθεί χωριστά από τα κρέατα τα οποία δεν προορίζονται
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.
L 163 της 4.7.2000, σ. 35.
L 46 της 19.2.1991, σ. 19.
L 371 της 31.12.1994, σ. 14.
L 368 της 31.12.1994, σ. 10.
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για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο
παράρτηµα·
β) νωπά κρέατα που λαµβάνονται από ζώα τα οποία έχουν εκτραφεί εκτός των περιοχών του παραρτήµατος Ι και έχουν µεταφερθεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 1,
απευθείας και υπό επίσηµο έλεγχο µε σφραγισµένα µεταφορικά
µέσα σε σφαγείο ευρισκόµενο εντός της περιοχής που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι εκτός της προστατευτικής ζώνης προς
άµεση σφαγή. Τα κρέατα αυτά διοχετεύονται µόνο στην εγχώρια
αγορά των Κάτω Χωρών.
γ) νωπά κρέατα που λαµβάνονται από εργαστήρια τεµαχισµού που
βρίσκονται στην περιοχή που εµφαίνεται στο παράρτηµα Ι υπό
τους ακόλουθους όρους:
— µόνον τα νωπά κρέατα που περιγράφονται στα στοιχεία (α)
και (β) ή νωπά κρέατα που λαµβάνονται από ζώα που έχουν
εκτραφεί και σφαγεί εκτός της περιοχής που αναφέρεται στο
παράρτηµα Ι θα τυγχάνουν επεξεργασίας στην εν λόγω
εγκατάσταση,
— όλα αυτά τα νωπά κρέατα πρέπει να φέρουν σήµα καταλληλότητας σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΧΙ του παραρτήµατος Ι
της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί καθορισµού
των όρων παραγωγής και εµπορίας νωπού κρέατος (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 95/23/ΕΚ (7),
— η εγκατάσταση θα λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό
έλεγχο,
— τα νωπά κρέατα πρέπει να ταυτοποιούνται σαφώς και να
µεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά από κρέατα τα
οποία δεν προορίζονται για αποστολή εκτός των περιοχών
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
— ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω παρατιθέµενων όρων
πρέπει να διεξάγεται από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή υπό
την εποπτεία των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες
διαβιβάζουν στα λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων εκείνων τις οποίες ενέκριναν
κατ’εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
δ) νωπά κρέατα που λαµβάνονται από ζώα ευπαθών ειδών καταγόµενα από τις περιοχές που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι, τα
οποία µεταφέρονται υπό κτηνιατρική επίβλεψη σε εγκατάσταση
ευρισκόµενη στις Κάτω Χώρες εκτός των περιοχών που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι προς επεξεργασία σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παράγραφος 2·
3.
Το κρέας που παραδίδεται προς µεταφορά από τις Κάτω
Χώρες προς τα άλλα κράτη µέλη πρέπει να συνοδεύεται από
πιστοποιητικό επίσηµου κτηνιάτρου. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακόλουθη πρόταση:
«Κρέας ανταποκρινόµενο στις διατάξεις της απόφασης 2001/
223/ΕΚ της Επιτροπής της 21 Μαρτίου 2001 σχετικά µε
ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στις Κάτω
Χώρες».
Άρθρο 3
1.
Οι Κάτω Χώρες δεν επιτρέπουν την αποστολή προϊόντων µε
βάση το κρέας βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων
ζώων, τα οποία προέρχονται από τα τµήµατα εκείνα των Κάτω
Χωρών που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι ή που έχουν παρασκευασθεί χρησιµοποιώντας κρέας από ζώα που κατάγονται από τα
εν λόγω τµήµατα των Κάτω Χωρών.
(6) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64· ενηµέρωση της οδηγίας αυτής
έγινε µε την οδηγία 91/497/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 69).
(7) ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 7.
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2.
Οι περιορισµοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
ισχύουν για τα προϊόντα µε βάση το κρέας που έχουν υποβληθεί σε
µία από τις επεξεργασίας οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 91/687/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2), ή στα προϊόντα µε βάση το κρέας όπως ορίζονται στην
οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε την οδηγία 97/76/ΕΚ του Συµβουλίου (4), περί υγειονοµικών προβληµάτων στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών
προϊόντων µε βάση το κρέας, τα οποία έχουν υποβληθεί σε τέτοια
επεξεργασία ώστε η τιµή του pH σε όλη τους τη µάζα να µην
υπερβαίνει το 6.
3.

Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για:

α) τα προϊόντα µε βάση το κρέας που παρασκευάσθηκαν από κρέας
που έχει παραχθεί από δίχηλα ζώα που εσφάγησαν προ της 20ής
Φεβρουαρίου 2001, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα µε βάση το
κρέας έχουν ταυτοποιηθεί σαφώς και µετά την ηµεροµηνία αυτή
έχουν µεταφερθεί και αποθηκευθεί χωριστά από προϊόντα µε
βάση το κρέας τα οποία δεν προορίζονται για αποστολή εκτός
των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
β) προϊόντα µε βάση το κρέας που παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις υπό τους ακόλουθους όρους:
— όλα τα νωπά κρέατα που χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 2,
— όλα τα προϊόντα µε βάση το κρέας που χρησιµοποιούνται
για την παρασκευή του τελικού προϊόντος πληρούν τις
προϋποθέσεις του στοιχείου α) ή έχουν παρασκευασθεί από
νωπά κρέατα προερχόµενα από ζώα τα οποία έχουν εκτραφεί και σφαγεί εκτός της περιοχής που αναφέρεται στο
παράρτηµα Ι,
— όλα τα προϊόντα µε βάση το κρέας πρέπει να φέρουν το
σήµα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο VI
του παραρτήµατος Β της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ,
— η εγκατάσταση θα λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό
έλεγχο,
— τα προϊόντα µε βάση το κρέας πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί
σαφώς και να έχουν µεταφερθεί και αποθηκευθεί χωριστά
από κρέατα και προϊόντα µε βάση το κρέας τα οποία δεν
προορίζονται για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
— ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω παρατιθέµενων όρων
πρέπει να διεξάγεται από την αρµόδια αρχή υπό την ευθύνη
των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες διαβιβάζουν
στα λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των
εγκαταστάσεων εκείνων τις οποίες ενέκριναν κατ’εφαρµογή
των διατάξεων της παρούσας απόφασης,
γ) τα προϊόντα µε βάση το κρέας που έχουν παρασκευασθεί σε
τµήµατα της επικράτειας, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι, µε τη χρησιµοποίηση κρέατος που ελήφθη πριν από
τις 20 Φεβρουαρίου 2001, από τµήµατα της επικράτειας που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι, υπό τον όρο ότι το κρέας και
τα προϊόντα µε βάση το κρέας ταυτοποιούνται σαφώς και µεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά από το κρέας και τα προϊόντα µε βάση το κρέας τα οποία δεν προορίζονται για αποστολή
εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
4.
Τα προϊόντα µε βάση το κρέας που παραδίδονται προς µεταφορά από τις Κάτω Χώρες προς τα άλλα κράτη µέλη πρέπει να
(1) ΕΕ L 47 της 21.2.1980, σ. 4.
(2) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 16.
(3) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85· ενηµέρωση της οδηγίας αυτής έγινε µε
την οδηγία 92/5/ΕΟΚ (ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 1) και η τελευταία
τροποποίησή της από την οδηγία 92/45/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της
14.9.1992, σ. 35).
4) ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 25.
(
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συνοδεύονται από επίσηµο πιστοποιητικό. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακόλουθη πρόταση:
«Προϊόντα µε βάση το κρέας ανταποκρινόµενα στις διατάξεις
της απόφασης 2001/223/ΕΚ της Επιτροπής, της 21 Μαρτίου
2001, σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη
πυρετό στις Κάτω Χώρες».
5.
Kατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, στην
περίπτωση προϊόντων µε βάση το κρέας τα οποία πληρούν τις
απαιτήσεις της παραγράφου 2 και παραδίδονται προς µεταφορά σε
ερµητικώς σφραγισµένα δοχεία ή έχουν υποστεί µεταποίηση σε
εγκατάσταση που εφαρµόζει σύστηµα HACCP (5) και εξελέγξιµη
στερεότυπη λειτουργική διαδικασία η οποία διασφαλίζει την
τήρηση και καταγραφή των προτύπων επεξεργασίας, αρκεί να
δηλώνεται η συµµόρφωση προς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις της
επεξεργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στο εµπορικό
παραστατικό που συνοδεύει το φορτίο, επικυρωµένο σύµφωνα µε
το άρθρο 9.
Άρθρο 4
1.
Οι Κάτω Χώρες δεν επιτρέπουν την αποστολή γάλακτος που
προορίζεται είτε όχι για ανθρώπινη κατανάλωση από τα τµήµατα
της επικράτειάς τους που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι.
2.
Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για το γάλα
που προορίζεται είτε όχι για ανθρώπινη κατανάλωση το οποίο
υποβλήθηκε τουλάχιστον σε:
α) αρχική παστερίωση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο κεφάλαιο Ι παράγραφος 3, στοιχείο (β) του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, την οποία ακολουθεί δεύτερη θερµική επεξεργασία µε παστερίωση σε υψηλή
θερµοκρασία, επεξεργασία UHT, αποστείρωση ή διαδικασία
αφυδάτωσης που περιλαµβάνει θερµική επεξεργασία ισοδύναµου αποτελέσµατος µε µία εκ των ανωτέρω· ή
β) αρχική παστερίωση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο κεφάλαιο Ι παράγραφος 3, στοιχείο (β) του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, σε συνδυασµό µε
επεξεργασία µε την οποία το pH µειώνεται κάτω του 6 και
διατηρείται στο επίπεδο αυτό επί µία τουλάχιστον ώρα.
3.
Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για το γάλα
που παρασκευάζεται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις περιοχές που εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι υπό τους ακόλουθους
όρους:
α) όλο το γάλα που χρησιµοποιείται στην εγκατάσταση οφείλει
είτε να πληροί τους όρους της παραγράφου 2 είτε να λαµβάνεται από ζώα εκτός της περιοχής που αναφέρεται στο παράρτηµα 1,
β) η εγκατάσταση θα λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο,
γ) το γάλα πρέπει να είναι σαφώς ταυτοποιηµένο και να µεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από γάλα και γαλακτοκοµικά
προϊόντα που δεν προορίζονται για αποστολή εκτός των
περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
δ) η µεταφορά του ανεπεξέργαστου γάλακτος από εκµεταλλεύσεις
ευρισκόµενες εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι προς τις προαναφερόµενες εγκαταστάσεις διενεργείται µε οχήµατα τα οποία έχουν προηγουµένως υποβληθεί σε
καθαρισµό και απολύµανση και δεν ήλθαν στη συνέχεια σε
επαφή µε εκµεταλλεύσεις στις περιοχές που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι, οι οποίες εκτρέφουν είδη ζώων που µπορούν να
προσβληθούν από αφθώδη πυρετό,
(5) HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Ανάλυση
Κινδύνου και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου).
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ε) ο έλεγχος της συµµόρφωσης προς τους προαναφερόµενους
όρους διενεργείται από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή υπό την
εποπτεία των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών οι οποίες και διαβιβάζουν στα λοιπά κράτη µέλη και την Επιτροπή κατάλογο των
εγκαταστάσεων τις οποίες έχουν εγκρίνει κατ’ εφαρµογή των
παρουσών διατάξεων.
4.
Το γάλα που παραδίδεται προς µεταφορά από τις Κάτω
Χώρες προς άλλα κράτη µέλη πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµο
πιστοποιητικό. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακόλουθη πρόταση:
«Γάλα ανταποκρινόµενο στις διατάξεις της απόφασης 2001/
223/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε
ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στις Κάτω
Χώρες».
5.
Kατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, στην
περίπτωση γάλακτος το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 στοιχείο α) ή β) και παραδίδεται προς µεταφορά σε ερµητικώς σφραγισµένα δοχεία ή έχει υποστεί επεξεργασία σε εγκατάσταση που εφαρµόζει σύστηµα HACCP και εξελέγξιµη στερεότυπη
λειτουργική διαδικασία που διασφαλίζει την τήρηση και καταγραφή
των προτύπων επεξεργασίας, αρκεί να δηλώνεται η συµµόρφωση
προς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις της επεξεργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) ή β) στο εµπορικό παραστατικό που συνοδεύει το φορτίο, επικυρωµένο σύµφωνα µε το
άρθρο 9.
Άρθρο 5
1.
Οι Κάτω Χώρες δεν επιτρέπουν την αποστολή γαλακτοκοµικών προϊόντων που προορίζονται είτε όχι για ανθρώπινη κατανάλωση από τα τµήµατα της επικράτειάς τους που αναγράφονται
στο παράρτηµα Ι.
2.
Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για γαλακτοκοµικά προϊόντα που προορίζονται είτε όχι για ανθρώπινη κατανάλωση:
α) που παρήχθησαν πριν από τις 20 Φεβρουαρίου 2001·
β) που παρασκευάστηκαν από γάλα το οποίο ανταποκρίνεται στις
διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 ή 3·
γ) που υποβλήθηκαν σε θερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία τουλάχιστον 72 °C επί τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα, εφόσον η
επεξεργασία αυτή δεν ήταν αναγκαία για έτοιµα προϊόντα, των
οποίων τα συστατικά πληρούν τους αντίστοιχους όρους υγείας
των ζώων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση·
δ) προς εξαγωγή σε τρίτη χώρα, όπου οι όροι εισαγωγής επιτρέπουν στα εν λόγω προϊόντα να υποβάλλονται σε επεξεργασία
άλλη από τις προβλεπόµενες στην παρούσα απόφαση.
3.

Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για:

α) γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα οποία παρασκευάστηκαν σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις περιοχές που εµφαίνονται στο
παράρτηµα Ι, υπό τους ακόλουθους όρους:
— όλο το γάλα που χρησιµοποιείται στην εγκατάσταση είτε
πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 2 είτε λαµβάνεται από ζώα ευρισκόµενα εκτός της περιοχής που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι.
— όλα τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή του τελικού προϊόντος είτε πληρούν τους
όρους της παραγράφου 2 είτε παρασκευάζονται από γάλα
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ζώων που ευρίσκονται εκτός της περιοχής που αναφέρεται
στο παράρτηµα Ι,
— η εγκατάσταση θα λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό
έλεγχο,
— τα γαλακτοκοµικά προϊόντα πρέπει να ταυτοποιούνται
σαφώς και να µεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά από
το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία δεν
προορίζονται για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
— ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω παρατιθέµενων όρων
πρέπει να διεξάγεται από την αρµόδια αρχή υπό την ευθύνη
των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες διαβιβάζουν
στα λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των
εγκαταστάσεων εκείνων τις οποίες ενέκριναν κατ’εφαρµογή
των διατάξεων της παρούσας απόφασης·
β) γαλακτοκοµικά προϊόντα που παρασκευάστηκαν στα τµήµατα
της επικράτειας που ευρίσκονται εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, µε τη χρησιµοποίηση γάλακτος που
ελήφθη πριν από τις 20 Φεβρουαρίου 2001 από τµήµατα της
επικράτειας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, υπό τον όρο ότι
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ταυτοποιούνται σαφώς και µεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά από τα γαλακτοκοµικά
προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται για αποστολή εκτός των
περιοχών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
4.
Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που παραδίδονται προς µεταφορά από τις Κάτω Χώρες προς τα άλλα κράτη µέλη πρέπει να
συνοδεύονται από επίσηµο πιστοποιητικό. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακόλουθη πρόταση:
«Γαλακτοκοµικά προϊόντα ανταποκρινόµενα στις διατάξεις της
απόφασης 2001/223/ΕΚ της Επιτροπής, της 21 Μαρτίου
2001, σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη
πυρετό στις Κάτω Χώρες.».
5.
Kατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, στην
περίπτωση γαλακτοκοµικών προϊόντων τα οποία πληρούν τις
απαιτήσεις της παραγράφου 2 και παραδίδονται προς µεταφορά σε
ερµητικώς σφραγισµένα δοχεία ή έχουν υποστεί επεξεργασία σε
εγκατάσταση που εφαρµόζει σύστηµα HACCP και εξελέγξιµη στερεότυπη λειτουργική διαδικασία που διασφαλίζει την τήρηση και
καταγραφή των προτύπων επεξεργασίας, αρκεί να δηλώνεται η
συµµόρφωση προς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στο εµπορικό παραστατικό που συνοδεύει το φορτίο,
επικυρωµένο σύµφωνα µε το άρθρο 9.

Άρθρο 6
1.
Οι Κάτω Χώρες δεν επιτρέπουν την αποστολή σπέρµατος,
ωαρίων και εµβρύων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων
δίχηλων ζώων, από τα τµήµατα εκείνα της επικράτειάς τους που
αναγράφονται στο παράρτηµα Ι προς άλλα τµήµατα των Κάτω
Χωρών.
2.
Οι Κάτω Χώρες δεν αποστέλλουν σπέρµα, ωάρια και έµβρυα
βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων από τα
τµήµατα εκείνα της επικράτειάς τους που αναγράφονται στο
παράρτηµα Ι και στο παράρτηµα ΙΙ.
3.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για το κατεψυγµένο σπέρµα
και έµβρυα βοοειδών, που έχουν παραχθεί πριν τις 20 Φεβρουαρίου 2001.
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4.
Στο υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία
88/407/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την Πράξη Προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και
της Σουηδίας, και το οποίο συνοδεύει κατεψυγµένο σπέρµα
βοοειδών που έχει παραδοθεί προς µεταφορά από τις Κάτω Χώρες
προς άλλα κράτη µέλη, αναγράφεται η ακόλουθη πρόταση:
«Κατεψυγµένο σπέρµα βοοειδών ανταποκρινόµενο στις διατάξεις της απόφασης 2001/223/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης
Μαρτίου 2001 σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον
αφθώδη πυρετό στις Κάτω Χώρες».
5.
Στο υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία
89/556/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την Πράξη Προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και
της Σουηδίας, και το οποίο συνοδεύει έµβρυα βοοειδών που έχουν
παραδοθεί προς µεταφορά από τις Κάτω Χώρες προς άλλα κράτη
µέλη, αναγράφεται η ακόλουθη πρόταση:
«Έµβρυα βοοειδών ανταποκρινόµενα στις διατάξεις της απόφασης 2001/223/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2001
σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό
στις Κάτω Χώρες».
Άρθρο 7
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Άρθρο 8

1.
Οι Κάτω Χώρες δεν επιτρέπουν την αποστολή ζωικών
προϊόντων προερχοµένων από βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίρους και
άλλα δίχηλα ζώα, τα οποία δεν αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4, 5,
6 και 7 και παρήχθησαν µετά τις 20 Φεβρουαρίου 2001 από τα
τµήµατα εκείνα της επικράτειάς τους που αναγράφονται στο
παράρτηµα Ι.
Οι Κάτω Χώρες δεν επιτρέπουν την αποστολή κόπρου από τα
τµήµατα εκείνα της επικράτειάς τους που αναγράφονται στο
παράρτηµα Ι.
2.
Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο δεν
ισχύουν για:
α) ζωικά προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο
εδάφιο, τα οποία έχουν υποβληθεί σε:
— θερµική επεξεργασία εντός ερµητικώς σφραγισµένου
δοχείου µε τιµή Fo 3,00 ή ανώτερη ή,
— θερµική επεξεργασία κατά την οποία η εσωτερική θερµοκρασία του προϊόντος υψώνεται µέχρι τους 70 °C τουλάχιστον·

1.
Οι Κάτω Χώρες δεν επιτρέπουν την αποστολή δερµάτων και
προβιών βοοειδών, αιγών, προβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων
ζώων, από τα τµήµατα εκείνα της επικράτειάς τους που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι.

β) αίµα και προϊόντα αίµατος όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 7 του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τα
οποία έχουν υποβληθεί σε µία τουλάχιστον από τις εξής επεξεργασίες:

2.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για δέρµατα και προβιές τα
οποία παρήχθησαν πριν από τις 20 Φεβρουαρίου 2001 ή τα οποία
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 υπό (Α), περιπτώσεις 2
έως 5 ή της παραγράφου 1 υπό (Β), περιπτώσεις 3 και 4 του
κεφαλαίου 3 του παραρτήµατος 1 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ. Πρέπει να υπάρχει µέριµνα ώστε να γίνεται πραγµατικός διαχωρισµός
µεταξύ των κατεργασµένων και των ακατέργαστων δερµάτων.

— θερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία 65 °C επί τρεις τουλάχιστον ώρες, την οποία ακολουθεί έλεγχος αποτελεσµατικότητας,
— ακτινοβόληση έντασης 2,5 megarads ή µε ακτίνες γάµµα,
την οποία ακολουθεί έλεγχος αποτελεσµατικότητας,
— µεταβολή του pH σε pH 5 ή χαµηλότερο επί δύο τουλάχιστον ώρες, την οποία ακολουθεί έλεγχος αποτελεσµατικότητας·

3.
Οι Κάτω Χώρες εξασφαλίζουν ότι τα δέρµατα και οι προβιές
βοοειδών, αιγών, προβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων, που
αποστέλλονται σε άλλα κράτη µέλη, συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται η ακόλουθη πρόταση:
«∆έρµατα και προβιές ανταποκρινόµενα στις διατάξεις της απόφασης 2001/223/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2001
σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό
στις Κάτω Χώρες».
4.
Kατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση δερµάτων και προβιών τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις
της παραγράφου 1 υπό (A) περιπτώσεις 2 έως 5 του κεφαλαίου 3
του παραρτήµατος I της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, αρκεί να συνοδεύονται από εµπορικό παραστατικό στο οποίο δηλώνεται η συµµόρφωση προς τις προϋποθέσεις επεξεργασίας που απαιτούνται
στην παράγραφο 1 υπό (A) περιπτώσεις 2 έως 5 του κεφαλαίου 3
του παραρτήµατος I της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ.
5.
Kατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση δερµάτων και προβιών τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις
της παραγράφου 1 υπό (Β) περιπτώσεις 3 και 4 του κεφαλαίου 3
του παραρτήµατος I της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, αρκεί να δηλώνεται
η συµµόρφωση προς τις προϋποθέσεις επεξεργασίας που απαιτούνται στην παράγραφο 1 υπό (Β) περιπτώσεις 3 και 4 του κεφαλαίου
3 του παραρτήµατος I της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ στο εµπορικό
παραστατικό που συνοδεύει το φορτίο, επικυρωµένο σύµφωνα µε
το άρθρο 9.
(1) ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10.
(2) ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1.

γ) λαρδί και τετηγµένα λίπη τα οποία έχουν υποβληθεί στη θερµική επεξεργασία που προδιαγράφεται στην παράγραφο 2 υπό
(A) του κεφαλαίου 9 του παραρτήµατος I της οδηγίας 92/
118/ΕΟΚ του Συµβουλίου·
δ) έντερα ζώων στα οποία ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις της
παραγράφου B του κεφαλαίου 2 του παραρτήµατος I της
οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου·
ε) µαλλί προβάτου, τρίχες µηρυκαστικών και χοίρων που έχουν
υποστεί εργοστασιακή πλύση ή έχουν ληφθεί από δέψη και
µαλλί προβάτου, τρίχες µηρυκαστικών και χοίρων που δεν
έχουν υποστεί καµία επεξεργασία, είναι ξηρά και σε ασφαλή,
κλειστή συσκευασία·
στ) ηµιυδαρείς και αποξηραµένες τροφές ζώων συντροφιάς οι
οποίες πληρούν τις απαιτήσεις αντιστοίχως των παραγράφων 2
και 3 του κεφαλαίου 4 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
92/118/ΕΟΚ·
ζ) σύνθετα προϊόντα που δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, τα οποία περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, εφόσον η επεξεργασία αυτή δεν ήταν αναγκαία για έτοιµα προϊόντα των οποίων τα συστατικά πληρούν τους αντίστοιχους
όρους υγείας των ζώων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση·
η) κυνηγετικά τρόπαια σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο β)
του µέρους Β του κεφαλαίου 13 του παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
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3.
Οι Κάτω Χώρες εξασφαλίζουν ότι τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 2 ζωικά προϊόντα συνοδεύονται, όταν αποστέλλονται
σε άλλα κράτη µέλη, από επίσηµο πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται η ακόλουθη πρόταση:

περιοχές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ, παρέχουν δε
αποδείξεις σχετικά µε την εν λόγω απολύµανση.

«Ζωικά προϊόντα ανταποκρινόµενα στις διατάξεις της απόφασης
2001/223/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2001 σχετικά
µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στις
Κάτω Χώρες».

Οι περιορισµοί που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 8 δεν
ισχύουν για την αποστολή από τα τµήµατα της επικράτειας των
Κάτω Χωρών που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι των προϊόντων
που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 8, εάν τα εν λόγω
προϊόντα:

4.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία
β), γ) και δ), αρκεί να επικυρώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 η
συµµόρφωση προς τις προϋποθέσεις επεξεργασίας που δηλώνεται
στο εµπορικό παραστατικό το οποίο απαιτείται σύµφωνα µε την
αντίστοιχη κοινοτική νοµοθεσία.
5.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο
ε), αρκεί να συνοδεύονται τα προϊόντα από εµπορικό παραστατικό
που δηλώνει είτε την εργοστασιακή πλύση ή την προέλευση από
δέψη είτε τη συµµόρφωση προς τους όρους των παραγράφων 2 και
4 του κεφαλαίου 15 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/118/
ΕΟΚ του Συµβουλίου.
6.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3, στην
περίπτωση προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο
ζ), τα οποία έχουν παραχθεί σε εγκατάσταση που εφαρµόζει
σύστηµα HACCP και εξελέγξιµη στερεότυπη λειτουργική διαδικασία που διασφαλίζει ότι τα προεπεξεργασµένα συστατικά πληρούν
τις αντίστοιχες απαιτήσεις υγείας των ζώων που προβλέπονται στην
παρούσα απόφαση, αρκεί να δηλώνεται αυτό στο εµπορικό παραστατικό που συνοδεύει το φορτίο, επικυρωµένο σύµφωνα µε το
άρθρο 9.
Άρθρο 9
Όποτε γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, οι αρµόδιες αρχές των
Κάτω Χωρών εξασφαλίζουν ότι το εµπορικό παραστατικό που απαιτείται από την κοινοτική νοµοθεσία για το ενδοκοινοτικό εµπόριο
επικυρώνεται µε την επισύναψη αντιγράφου επίσηµου πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρεται ότι η παραγωγική διαδικασία ελέγχθηκε
και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις ενδεδειγµένες απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας και είναι κατάλληλη για την καταστροφή του
ιού του αφθώδους πυρετού ή ότι τα συγκεκριµένα προϊόντα έχουν
παραχθεί από προεπεξεργασµένα υλικά που είχαν πιστοποιηθεί αναλόγως και ότι έχουν προβλεφθεί διατάξεις για την αποφυγή της
πιθανής επιµόλυνσης µε τον ιό του αφθώδους πυρετού µετά την
επεξεργασία.
Η επαληθευτική αυτή πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
περιέχει αναφορά στην παρούσα απόφαση, ισχύει για 30 ηµέρες,
αναφέρει την ηµεροµηνία λήξης και µπορεί να ανανεωθεί µετά από
επιθεώρηση της εγκατάστασης.
Άρθρο 10
1.
Οι Κάτω Χώρες εξασφαλίζουν ότι µετά από κάθε µεταφορά
ζώντων ζώων τα οχήµατα που χρησιµοποιήθηκαν στις περιοχές που
εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι καθαρίζονται και απολυµαίνονται,
παρέχουν δε αποδείξεις σχετικά µε την εν λόγω απολύµανση.
2.
Οι Κάτω Χώρες εξασφαλίζουν ότι τα φορτηγά τα οποία
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή γάλακτος και παρέµειναν σε
εκµετάλλευση όπου διατηρούνται ζώα ευπρόσβλητων από τη νόσο
ειδών καθαρίζονται και απολυµαίνονται πριν να εξέλθουν από τις

Άρθρο 11

— είτε δεν παρήχθησαν στις Κάτω Χώρες και παρέµειναν στην
αρχική συσκευασία τους που αναφέρει τη χώρα καταγωγής των
προϊόντων,
— είτε παρήχθησαν σε εγκεκριµένη εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται στα τµήµατα της επικράτειας των Κάτω Χωρών που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι, από προεπεξεργασµένα προϊόντα
καταγωγής εκτός των περιοχών αυτών, τα οποία από την εισαγωγή τους στην επικράτεια των Κάτω Χωρών έχουν µεταφερθεί, αποθηκευθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία χωριστά από τα
προϊόντα που δεν προορίζονται για αποστολή εκτός των
περιοχών που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι και τα οποία
συνοδεύονται από εµπορικό παραστατικό ή επίσηµο πιστοποιητικό, όπως απαιτεί η παρούσα απόφαση.
Άρθρο 12
1.
Οι Κάτω Χώρες εξασφαλίζουν ότι τα ιπποειδή που αποστέλλονται από την επικράτειά τους προς άλλο κράτος µέλος συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε το υπόδειγµα
του παραρτήµατος Γ της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
το οποίο εκδίδεται µόνο για ιπποειδή τα οποία κατά τις τελευταίες
15 ηµέρες προ της πιστοποίησης δεν βρέθηκαν σε προστατευόµενη
και επιτηρούµενη ζώνη οροθετηµένη σύµφωνα µε το άρθρο 9 της
οδηγίας 85/511/ΕΟΚ.
2.
Οι Κάτω Χώρες εξασφαλίζουν ότι τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 1 ιπποειδή συνοδεύονται, όταν αποστέλλονται σε άλλα
κράτη µέλη, από επίσηµο πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται η
ακόλουθη πρόταση:
«Ιπποειδή ανταποκρινόµενα στις διατάξεις της απόφασης 2001/
223/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε
ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στις Κάτω
Χώρες».
Άρθρο 13
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις εµπορικές συναλλαγές κατά τρόπο που να συνάδουν µε την παρούσα
απόφαση. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 14
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µέχρι τις 4 Απριλίου 2001,
ώρα 24.
Άρθρο 15
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Στις Κάτω Χώρες οι επαρχίες:
Gelderland, Overijsel, Flevoland, Noord-Brabant

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στις Κάτω Χώρες οι επαρχίες:
Όλες οι επαρχίες των ηπειρωτικών Κάτω Χωρών µε εξαίρεση εκείνες του παραρτήµατος Ι
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στην απόφαση 2001/173/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για το διορισµό ενός
ολλανδικού µέλους και ενός ολλανδικού αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63 της 3ης Μαρτίου 2001)

Στα περιεχόµενα και στη σελίδα 56, τίτλος της απόφασης:
αντι:

«για το διορισµό ενός ολλανδικού τακτικού µέλους και ενός ολλανδικού αναπληρωµατικού µέλους …»,

διάβαζε: «για τον διορισµό δύο αναπληρωµατικών µελών από τις Κάτω Χώρες …».
Στη σελίδα 56, αιτιολογική σκέψη:
αντί:

«εκτιµώντας ότι ύστερα από τις παραιτήσεις του κ. A.G.J.M. ROMBOUTS τακτικού µέλους, και της κυρίας Mathilde
VAN DEN BRINK, αναπληρωµατικού µέλους, … έχουν κενωθεί ανά µια θέση τακτικού µέλους και αναπληρωµατικού
µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,»,

διάβαζε: «εκτιµώντας ότι, ύστερα από τις παραιτήσεις του κ. A.G.J.M. ROMBOUTS, τακτικού µέλους, και της κας Mathilde
VAN DEN BRINK, αναπληρωµατικού µέλους, … έχουν κενωθεί δύο θέσεις αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής
των Περιφερειών,».
Στη σελίδα 56, άρθρο µόνο, πρώτη πρόταση:
αντί:

«Οι κ.κ. W. ZWAAN και VERKERK διορίζονται τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος, αντιστοίχως, της Επιτροπής …»,

διάβαζε: «Οι κ.κ. W. ZWAAN και VERKERK διορίζονται αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής …».
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