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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 99/1

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

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Απριλίου 2001
σχετικά µε την παράταση της κοινής θέσης 96/635/ΚΕΠΠΑ, όσον αφορά τη Βιρµανία/Μυανµάρ
(2001/284/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κοινή θέση 96/635/ΚΕΠΠΑ της 28ης Οκτωβρίου 1996 όσον αφορά τη Βιρµανία/Μυανµάρ (1), όπως
παρατάθηκε τελευταία µε την κοινή θέση 2000/601/ΚΕΠΠΑ της 9ης Οκτωβρίου 2000 (2), λήγει στις 29
Απριλίου 2001.

(2)

Η εν λόγω κοινή θέση θα πρέπει, βάσει του άρθρου 6 της κοινής θέσης 96/635/ΚΕΠΠΑ, να παραταθεί και
άλλη µία φορά,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
Η κοινή θέση 96/635/ΚΕΠΠΑ παρατείνεται έως τις 29 Οκτωβρίου 2001.
Άρθρο 2
Η παρούσα κοινή θέση αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα της έκδοσής της.
Άρθρο 3
Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Λουξεµβούργο, 9 Απριλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. LINDH

(1) ΕΕ L 287 της 8.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 257 της 11.10.2000, σ. 1.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Απριλίου 2001
σχετικά µε τον διορισµό του αρχηγού της Αποστολής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΕΕΕ)
(2001/285/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,
την κοινή δράση 2000/811/ΚΕΠΠΑ, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για την Αποστολή Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 4 της κοινής δράσης 2000/811/ΚΕΠΠΑ προβλέπει ότι ο αρχηγός της ΑΕΕΕ διορίζεται από το
Συµβούλιο βάσει προτάσεων που υποβάλλει ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος.

(2)

Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος προτείνει τον διορισµό του Πρεσβευτή Antóin MAC
UNFRAIDH,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ο κ. Antóin MAC UNFRAIDH διορίζεται αρχηγός της AEEE.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα που υιοθετείται.
Εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2001.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Λουξεµβούργο, 9 Απριλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. LINDH

(1) ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 53.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Απριλίου 2001
για την εφαρµογή της κοινής θέσης 1999/533/ΚΕΠΠΑ, σχετικά µε τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην προώθηση της ταχείας έναρξης ισχύος της συνθήκης για τη γενική απαγόρευση των πυρηνικών
δοκιµών (CTBT)
(2001/286/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 23
παράγραφος 2,
την κοινή θέση 1999/533/ΚΕΠΠΑ που υιοθέτησε το Συµβούλιο
στις 29 Ιουλίου 1999 για τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην προώθηση της ταχείας έναρξης ισχύος της συνθήκης για τη
γενική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιµών (1) και ειδικότερα τα
άρθρα 1 και 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

β) τα κράτη που έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει τη
CTBT, ιδίως δε τα κράτη τα οποία θα φιλοξενήσουν σταθµούς
του ∆ιεθνούς Συστήµατος Παρακολούθησης (IMS),
γ) τα κράτη που δεν έχουν υπογράψει την CTBT, ιδίως δε τα
κράτη τα οποία θα φιλοξενήσουν σταθµούς IMS.
Άρθρο 2
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει τη σύγκληση της διάσκεψης
σε πολιτικό επίπεδο.
Άρθρο 3

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της κοινής θέσης 1999/533/
ΚΕΠΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε να παροτρύνει όλα τα
κράτη που δεν έχουν ακόµη υπογράψει και επικυρώσει την
CTBT να το πράξουν αµελλητί, ιδίως δε τα κράτη του
καταλόγου των 44 κρατών, των οποίων η επικύρωση είναι
αναγκαία για την έναρξη ισχύος της CTBT.

(2)

Είναι σκόπιµο να υπάρξει συµβολή για την επιτυχή
περάτωση της δεύτερης διάσκεψης δυνάµει του άρθρου XIV
της CTBT, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 25-27 Σεπτεµβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και σκοπό θα έχει την επιτάχυνση της διαδικασίας επικύρωσης της CTBT, ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία έναρξη ισχύος της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο της παροχής στήριξης για την ταχεία έναρξη ισχύος
της CTBT που αναφέρεται στο άρθρο 4 της κοινής θέσης 1999/
533/ΚΕΠΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει όλα τα κράτη να
υπογράψουν και να επικυρώσουν αµελλητί την CTBT.
Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παροτρύνει:
α) ως πρώτη προτεραιότητα, τα κράτη του καταλόγου των 44
κρατών των οποίων η επικύρωση είναι αναγκαία για την έναρξη
ισχύος της συνθήκης CTBT,

(1) ΕΕ L 204 της 4.8.1999, σ. 1.

Προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία επικύρωσης και να διευκολυνθεί η ταχεία έναρξη ισχύος της CTBT, η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι δυνατό να έχει επαφές µε περιφερειακούς οργανισµούς (π.χ.
τον Οργανισµό Αφρικανικής Ενότητας-OAU, τον Οργανισµό Αµερικανικών Κρατών-OAS, το Σύνδεσµο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας-ASEAN).
Άρθρο 4
Η προεδρία θα ενηµερώσει την Προσωρινή Τεχνική Γραµµατεία
CTBT σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 1 και 2.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία της έκδοσής
της.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Λουξεµβούργο, 9 Απριλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. LINDH
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 709/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Απριλίου 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 10 Απριλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 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 9ης Απριλίου 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
628
999
052
204
999
052
204
212
220
600
624
999
039
388
400
404
508
512
528
720
804
999
388
512
528
999

104,0
83,0
121,4
102,8
147,1
144,3
145,7
103,7
59,7
81,7
78,6
47,3
45,7
57,2
61,3
51,4
56,9
94,9
96,0
92,7
95,4
90,2
81,2
92,5
86,9
116,6
94,0
82,2
82,3
77,7
80,7

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Απριλίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 σχετικά µε την αγορά βοείου κρέατος µε
διαγωνισµό
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,

παρέµβαση στις αναγκαίες αγορές για να εξασφαλισθεί
ορθολογική στήριξη της αγοράς οδηγούν, µε βάση τις τιµές
τις οποίες γνωρίζει η Επιτροπή, 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.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της Επιτροπής, της 9ης
Ιουνίου 1989, σχετικά µε την αγορά βοείου κρέατος µε
διαγωνισµό (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 557/2001 (3), άνοιξε τις αγορές µε
διαγωνισµό σε ορισµένα κράτη µέλη ή περιοχές κράτους
µέλους για ορισµένες ποιοτικές οµάδες.
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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Απριλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 159 της 10.6.1989, σ. 36.
(3) ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 14.
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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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 711/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Απριλίου 2001
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
κούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2000 έως
τις 30 Ιουνίου 2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 134/1999 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει, στα άρθρα 4
και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 που αναφέρθηκε παραπάνω, στο άρθρο 2 στοιχείο στ), καθόρισε σε
11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής
ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν µε ειδι-

(3)

Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό δύνανται να χρησιµοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος τους, µε την επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά θέµατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Απριλίου 2001 για τα βόεια κρέατα υψηλής
ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ’ ολοκληρίαν.
2.
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντες πρώτες ηµέρες του Μαΐου 2001 για 9 625,945 τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Απριλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 17 της 22.1.1999, σ. 22.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 2001
µε την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη για λεπτοµερή
εξέταση µε σκοπό την ενδεχόµενη καταχώρηση της Mesosulfuron-methyl στο παράρτηµα I της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1000]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/287/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας απαιτείται
επίσηµη επιβεβαίωση σε κοινοτικό επίπεδο ότι κάθε φάκελος
πληροί τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες που καθορίζονται
στο παράρτηµα II και, για τουλάχιστον ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τη σχετική δραστική ουσία, στο
παράρτηµα III της οδηγίας.

(6)

Η επιβεβαίωση αυτή είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή
η λεπτοµερής εξέταση του φακέλου και για να µπορέσουν
τα κράτη µέλη να χορηγήσουν προσωρινή έγκριση για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη σχετική δραστική
ουσία σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο
8 παράγραφος 1 της οδηγίας.

(7)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει το δικαίωµα της Επιτροπής να ζητήσει από τον αιτούντα να υποβάλλει στο
κράτος µέλος εισηγητή περαιτέρω στοιχεία ή πληροφορίες,
ώστε να διευκρινιστούν ορισµένα σηµεία του φακέλου. Το
αίτηµα για την υποβολή περαιτέρω στοιχείων αναγκαίων
προς διευκρίνιση του φακέλου δεν επηρεάζει τη χρονική
προθεσµία κατάθεσης της έκθεσης που αναφέρεται στην
καρωτέρω αιτιολογική σκέψη 9.

(8)

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συµφωνούν ότι η Γαλλία θα
εξετάσει ενδελεχώς το φάκελο για την ουσία Mesosulfuron
methyl.

(9)

Η Γαλλία θα υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση µε τα πορίσµατα των εξετάσεων, συνοδευόµενα από τυχόν συστάσεις
για καταχώρηση ή µη και τυχόν σχετικούς όρους, το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο σε διάστηµα ενός έτους
από την ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης.

(10)

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

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/
80/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ (στο εξής αποκαλούµενη «η οδηγία»)
προβλέπει την κατάρτιση ενός κοινοτικού καταλόγου δραστικών ουσιών, η χρήση των οποίων επιτρέπεται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(2)

Η εταιρεία Aventis υπέβαλε στις γαλλικές αρχές, στις 15
∆εκεµβρίου 2000, φάκελο για τη δραστική ουσία Mesosulfuron methyl, µε σκοπό την καταχώρησή της στο
παράρτηµα I της οδηγίας.

(3)

Οι γαλλικές αρχές δήλωσαν στην Επιτροπή ότι µετά από µια
αρχική εξέταση φαίνεται ότι ο φάκελος περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
παράρτηµα II της οδηγίας και, για τουλάχιστον ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τη σχετική δραστική
ουσία, πιστεύουν ότι ο φάκελος περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
παράρτηµα III της οδηγίας. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 2, ο φάκελος διεβιβάσθη από τον
αιτούντα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη.

(4)

Ο φάκελος παρεπέµφθη στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή, στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 309 της 9.12.2000, σ. 14.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο φάκελος που υποβλήθηκε από την Aventis στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη µε σκοπό την καταχώρηση της
Mesosulfuron methyl ως δραστικής ουσίας στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και ο οποίος παραπέµφθηκε στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή στις 2 Φεβρουαρίου 2001 ικανοποιεί, καταρχήν, τις απαιτήσεις ως
προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτηµα II της οδηγίας. Ο φάκελος πληροί τις
απαιτήσεις σε στοιχεία και πληροφορίες που τάσσονται στο παράρτηµα III της οδηγίας ως προς ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει την ουσία Mesosulfuron methyl, λαµβάνοντας υπόψη τις προτεινόµενες χρήσεις.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Απριλίου 2001
για την τροποποίηση της οδηγίας 93/53/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση στοιχειωδών
κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση ορισµένων νόσων των ψαριών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1012]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/288/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να ενηµερωθεί.

Έχοντας υπόψη:

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1993,
σχετικά µε τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών µέτρων για την
καταπολέµηση ορισµένων νόσων των ψαριών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/27/ΕΚ (2), και ιδίως το
άρθρο 18 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 12 σηµείο 1 της οδηγίας 93/53/ΕΟΚ θεσπίζει ότι
τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε σε κάθε κράτος µέλος να
ορίζεται ένα εθνικό εργαστήριο αναφοράς το οποίο να
διαθέτει εγκαταστάσεις και ειδικευµένο προσωπικό που να
του επιτρέπουν να προσδιορίζει ανά πάσα στιγµή, και ιδίως
κατά τις πρώτες εκδηλώσεις της ασθένειας, τον τύπο, την
υποδιαίρεση τύπου και την παραλλαγή του συγκεκριµένου
ιού και να επιβεβαιώνει τα πορίσµατα των περιφερειακών
διαγνωστικών εργαστηρίων.
Ο κατάλογος των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για τις
ασθένειες των ψαριών καθορίζεται στο παράρτηµα Α της
οδηγίας 93/53/ΕΟΚ.

(1) ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 23.
(2) ΕΕ L 114 της 13.5.2000, σ. 28.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Α της οδηγίας 93/53/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Βέλγιο:

CODA — Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
CERVA — Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques
Groeselenberg 99
B-1180 Brussel/Bruxelles.

∆ανία:

Statens Veterinære Serumlaboratorium
Fødevareministeriet
Hangøevej 2
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2848/98 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 όσον αφορά το καθεστώς των πριµοδοτήσεων, των ποσοστώσεων
παραγωγής και της ειδικής ενίσχυσης που χορηγείται στις οµάδες παραγωγών στον τοµέα του ακατέργαστου καπνού
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 358 της 31ης ∆εκεµβρίου 1998)
Σελίδα 24, άρθρο 16, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο:
αντί:

«Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο παραγωγός οφείλει να έχει παραδώσει το σύνολο της παραγωγής του στην
επιχείρηση εµπορικής επεξεργασίας το αργότερο στις 30 Απριλίου του έτους συγκοµιδής για τις οµάδες ποικιλιών VI,
VII, VIII και στις 15 Απριλίου που έπεται του έτους συγκοµιδής για τις υπόλοιπες οµάδες ποικιλιών, ειδάλλως χάνει το
δικαίωµα του επί της πριµοδότησης»,

διάβαζε: «Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο παραγωγός οφείλει να έχει παραδώσει το σύνολο της παραγωγής του στην
επιχείρηση εµπορικής επεξεργασίας το αργότερο στις 30 Απριλίου του έτους που έπεται του έτους συγκοµιδής για τις
οµάδες ποικιλιών VI, VII, VIII και στις 15 Απριλίου του έτους που έπεται του έτους συγκοµιδής για τις υπόλοιπες
οµάδες ποικιλιών, ειδάλλως χάνει το δικαίωµα του επί της πριµοδότησης».
Σελίδα 30, άρθρο 38, παράγραφος 4:
αντί:

«4.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό την επιφύλαξη των νοµοθεσιών τους στον τοµέα προστασίας των
στοιχείων µε προσωπικό χαρακτήρα, η ποσόστωση κάθε µεµονωµένου παραγωγού που χρησιµοποιείται για τη σύναψη
συµβάσεων καλλιέργειας ή ενδεχοµένως, η ποσόστωση κάθε παραγωγού µέλους ένωσης παραγωγών να κοινοποιείται,
το αργότερο, ένα µήνα µετά από την προθεσµία που προβλέπεται για την έκδοση των πιστοποιητικών των µη
χρησιµοποιούµενων ποσοστώσεων, κατά τρόπο ώστε να καθίσταται γνωστή από όλους τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς µιας περιορισµένης ζώνης παραγωγής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3478/92»,

διάβαζε: «4.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό την επιφύλαξη των νοµοθεσιών τους στον τοµέα προστασίας των
στοιχείων µε προσωπικό χαρακτήρα, η ποσόστωση κάθε µεµονωµένου παραγωγού που χρησιµοποιείται για τη σύναψη
συµβάσεων καλλιέργειας ή ενδεχοµένως, η ποσόστωση κάθε παραγωγού µέλους ένωσης παραγωγών κοινοποιείται κατά
τρόπο ώστε να καθίσταται γνωστή από όλους τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς µιας περιορισµένης ζώνης
παραγωγής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισµού».
Σελίδα 38, παράρτηµα ΙΙΙ, στοιχείο ιβ):
αντί:

«φύλλα που έχουν λερωθεί από προσφυή χρώµατα»,

διάβαζε: «φύλλα που έχουν λερωθεί από προσφυή χώµατα».
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∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 531/2000 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2000, για τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2848/98 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου
όσον αφορά το καθεστώς των πριµοδοτήσεων, των ποσοστώσεων παραγωγής και της ειδικής ενίσχυσης που χορηγείται
στις οµάδες παραγωγών στον τοµέα του ακατέργαστου καπνού
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 64 της 11ης Μαρτίου 2000)
Σελίδα 14, άρθρο 1, στοιχείο 4:
αντί:

«Οι ποσοστώσεις παραγωγής που προκύπτουν από την εφαρµογή της πρώτης περίπτωσης δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2, µπορούν να εκχωρούνται έως την προθεσµία σύναψης συµβάσεων καλλιέργειας»,

διάβαζε: «Οι ποσοστώσεις παραγωγής που προκύπτουν από την εφαρµογή της πρώτης περίπτωσης δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2, µπορούν να χορηγούνται έως την προθεσµία σύναψης συµβάσεων καλλιέργειας».

∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 650/2001 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2001, σχετικά µε την ανακατανοµή αχρησιµοποίητων τµηµάτων των ποσοτικών ποσοστώσεων του 2000 για ορισµένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 91 της 31ης Μαρτίου 2001)
Σελίδα 53, άρθρο 5 πρώτη και δεύτερη γραµµή:
αντί:

«… στις 12 Μαΐου 2001, …»,

διάβαζε: «… στις 14 Μαΐου 2001, …».
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