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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 973/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Μαΐου 2001
που προβλέπει τεχνικά µέτρα διατήρησης για ορισµένα αποθέµατα άκρως µεταναστευτικών ειδών
σε ορισµένες ζώνες ή κατά τη διάρκεια ορισµένων περιόδων
ή ακόµη και µε τη χρήση ορισµένων αλιευτικών εργαλείων,
καθώς και τους περιορισµούς αλιευτικής ικανότητας. Οι
συστάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για την Κοινότητα και
θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τεθούν σε εφαρµογή.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
(5)

Η Κοινότητα, µε την απόφαση 98/392/ΕΚ (3), ενέκρινε τη
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης
που προβλέπει ορισµένες αρχές και ορισµένους κανόνες που
αφορούν τη διατήρηση και τη διαχείριση των έµβιων υδρόβιων πόρων. Στο πλαίσιο των ευρύτερων διεθνών υποχρεώσεών της, η Κοινότητα συµµετέχει στις προσπάθειες
που καταβάλλονται στα διεθνή ύδατα για τη διατήρηση των
ιχθυαποθεµάτων.

Ορισµένα τεχνικά µέτρα που υιοθετήθηκαν από την CICTA
ενσωµατώθηκαν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1626/94 του
Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για την πρόβλεψη
ορισµένων τεχνικών µέτρων διατήρησης των αλιευτικών
πόρων στη Μεσόγειο (5) καθώς και στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 850/98 του Συµβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998,
για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών
µέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών (6).
Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα
µέτρα αυτά στον παρόντα κανονισµό και, κατά συνέπεια, να
καταργηθούν τα σχετικά άρθρα στους προαναφερόµενους
κανονισµούs.

(6)

Η Κοινότητα είναι, από τις 14 Νοεµβρίου 1997 και µετά
την απόφαση 86/237/ΕΟΚ (4), συµβαλλόµενο µέρος της
∆ιεθνούς Σύµβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του
Ατλαντικού, η οποία στο εξής αποκαλείται «Σύµβαση
CICTA».

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι παραδοσιακές πρακτικές
αλιείας σε ορισµένες ζώνες, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές
διατάξεις σχετικά µε την αλίευση και τη διατήρηση επί του
σκάφους ορισµένων ειδών τονοειδών.

(7)

Η Κοινότητα ενέκρινε, µε την απόφαση 95/399/ΕΚ (7), τη
συµφωνία για την ίδρυση της Επιτροπής Τόνου του Ινδικού
Ωκεανού. Η συµφωνία αυτή προβλέπει ένα χρήσιµο πλαίσιο
για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας µε στόχο τη
διατήρηση και την ορθολογική χρήση του τόνου και των
συγγενών ειδών, µέσω της ίδρυσης της Επιτροπής Τόνου
του Ινδικού Ωκεανού, η οποία στο εξής καλείται «CTOI» και
της έκδοσης συστάσεων όσον αφορά τη διατήρηση και τη
διαχείριση στη ζώνη αρµοδιότητας της CTOI, οι οποίες
καθίστανται δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη.

(8)

Η CTOI εξέδωσε σύσταση που προβλέπει τεχνικά µέτρα για
ορισµένα αποθέµατα άκρως µεταναστευτικών ειδών στον
Ινδικό Ωκεανό. Η σύσταση αυτή είναι δεσµευτική για την
Κοινότητα και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τεθεί σε ισχύ.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η Σύµβαση CICTA προβλέπει ένα πλαίσιο για την περιφερειακή συνεργασία στον τοµέα της διατήρησης και της διαχείρισης των πόρων των θυννοειδών και των συγγενών ειδών
του Ατλαντικού Ωκεανού και των παρακείµενων θαλασσών,
µέσω της ίδρυσης µιας διεθνούς επιτροπής για τη διατήρηση
των θυννοειδών του Ατλαντικού, η οποία στο εξής αποκαλείται «CICTA», και της έκδοσης συστάσεων στον τοµέα της
διατήρησης και της διαχείρισης στη ζώνη της Σύµβασης, οι
οποίες καθίστανται δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη.

(4)

Η CICTA συνέστησε ορισµένα τεχνικά µέτρα για ορισµένα
αποθέµατα άκρως µεταναστευτικών ειδών στον Ατλαντικό
και στη Μεσόγειο, ιδίως για τα επιτρεπόµενα µεγέθη και
βάρη ιχθύων, τους περιορισµούς που αφορούν τα αλιεύµατα

(1) ΕΕ C 337 E της 28.11.2000, σ. 78.
(2) Γνώµη που δόθηκε στις 28.2.01 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1.
4
( ) ΕΕ L 162 της 18.6.1986, σ. 33.

(5) ΕΕ L 171 της 6.7.1994, σ. 1.
(6) ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 812/2000 (EE L 100 της
20.4.2000, σ. 3).
7
( ) ΕΕ L 236 της 5.10.1995, σ. 24.
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Η Κοινότητα, µε την απόφαση 1999/337/ΕΚ (1), υπέγραψε
τη συµφωνία σχετικά µε το διεθνές πρόγραµµα για τη
διατήρηση των δελφινιών και, µε την απόφαση 1999/
386/ΕΚ (2), αποφάσισε την προσωρινή εφαρµογή της, εν
αναµονή της έγκρισής της. Κατά συνέπεια, η Κοινότητα θα
πρέπει να εφαρµόσει τις διατάξεις που προβλέπονται στη
συµφωνία.

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Όλα τα ύδατα του Ινδικού Ωκεανού που περιλαµβάνονται στη
ζώνη αρµοδιότητας της συµφωνίας για την ίδρυση της CTOI,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της εν λόγω συµφωνίας.
γ) Ζ ώ ν η 3
Όλα τα ύδατα του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού που περιλαµβάνονται στη ζώνη η οποία ορίζεται στο άρθρο 3 της
συµφωνίας σχετικά µε το διεθνές πρόγραµµα για τη διατήρηση
των δελφινιών.
TΙΤΛΟΣ II
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 1

Ορισµένες διατάξεις της συµφωνίας αυτής ενσωµατώθηκαν
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 850/98. Οι διατάξεις αυτές θα
πρέπει να ενσωµατωθούν στον παρόντα κανονισµό.

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ, του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός προβλέπει τα τεχνικά µέτρα διατήρησης, που
εφαρµόζονται στα σκάφη που φέρουν τη σηµαία των κρατών µελών
και είναι νηολογηµένα στην Κοινότητα, τα οποία στο εξής αποκαλούνται «κοινοτικά αλιευτικά σκάφη», και αφορούν την αλίευση και
την εκφόρτωση ορισµένων αποθεµάτων άκρως µεταναστευτικών
ειδών, όπως εκείνα που αναφέρονται στο παράρτηµα I.
TΙΤΛΟΣ I
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι ορισµοί των θαλασσίων υδάτων:
α) Ζ ώ ν η 1
Όλα τα ύδατα του Ατλαντικού Ωκεανού και των παρακειµένων
θαλασσών που περιλαµβάνονται στη ζώνη της Σύµβασης
CICTA, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύµβασης.
( ) ΕΕ L 132 της 27.5.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 147 της 12.6.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
1

β) Ζ ώ ν η 2

Οι στόχοι της συµφωνίας αυτής περιλαµβάνουν την προοδευτική µείωση της παρεµπίπτουσας θνησιµότητας των δελφινιών, η οποία οφείλεται στην αλιεία του τόνου που πραγµατοποιείται µε κυκλωτικά γρι-γρι στον Ανατολικό Ειρηνικό
Ωκεανό, µέχρι µηδενικού επιπέδου, µέσω της θέσπισης ετήσιων ορίων καθώς και τη βιωσιµότητα µακροπρόθεσµα των
αποθεµάτων τόνου στη ζώνη την οποία αφορά η συµφωνία.

Η Κοινότητα έχει αλιευτικά συµφέροντα στον Ανατολικό
Ειρηνικό Ωκεανό και έχει κινήσει τη διαδικασία
προσχώρησης στην παναµερικανική επιτροπή τροπικού
τόνου, η οποία στο εξής αποκαλείται «CITT». Εν αναµονή
της προσχώρησης και στο πλαίσιο της υποχρέωσης συνεργασίας µε τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη τα οποία ενέχονται στη
διαχείριση και διατήρηση των πόρων της εν λόγω περιοχής,
η οποία απορρέει από τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για
το δίκαιο της θαλάσσης, θα πρέπει να εφαρµοστούν τα
τεχνικά µέτρα που έχουν υιοθετηθεί από την CITT. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να ενσωµατωθούν τα µέτρα αυτά στο
κοινοτικό δίκαιο.
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Κεφάλαιο 1
Περιορισµοί της χρήσης ορισµένων τύπων σκαφών και εργαλείων
Άρθρο 3
1.
Απαγορεύεται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Νοεµβρίου έως τις 31 Ιανουαρίου,
στη ζώνη που καθορίζεται στην παράγραφο 2:
—
—
—
—
—

η πόντιση πλωτών αντικειµένων,
η αλιεία κάτω από τεχνητά αντικείµενα,
η αλιεία κάτω από φυσικά αντικείµενα,
η αλιεία µε βοηθητικά σκάφη,
η ρίψη στη θάλασσα τεχνητών πλωτών αντικειµένων µετά ή
άνευ σηµαντήρων,
— η εγκατάσταση σηµαντήρων επί πλωτών αντικειµένων που βρίσκονται στη θάλασσα,
— η ανάσυρση πλωτών αντικειµένων και η αναµονή συγκέντρωσης
κάτω από το σκάφος των ιχθύων που έχουν σχέση µε τα
αντικείµενα,
— η ρυµούλκηση πλωτών αντικειµένων εκτός της ζώνης.
2.
Η ζώνη που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1, οριοθετείται
ως εξής:
—
—
—
—

νότιο όριο στο γεωγραφικό πλάτος 4 °Ν
βόρειο όριο στο γεωγραφικό πλάτος 5 °Β
δυτικό όριο στο γεωγραφικό µήκος 20 °∆
ανατολικό όριο στην αφρικανική ακτή.

3.
Απαγορεύεται η ανάληψη ή η συνέχιση αλιευτικής δραστηριότητας στη ζώνη και κατά τη διάρκεια της περιόδου, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εφόσον δεν ευρίσκεται επί του
σκάφους κανένας παρατηρητής.
4.
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, τα κράτη µέλη λαµβάνουν
τα αναγκαία µέτρα για τον διορισµό και την τοποθέτηση
παρατηρητών επί όλων των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους ή
είναι νηολογηµένα στο έδαφός τους, τα οποία πρόκειται να ασκήσουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη που αναφέρεται στην
παράγραφο 2.
5.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την παραµονή των δεόντως διορισθέντων παρατηρητών επί των αλιευτικών σκαφών στα οποία έχουν
οριστεί µέχρι την αντικατάστασή τους από άλλους παρατηρητές.
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6.
Ο πλοίαρχος κοινοτικού σκάφους που ασκεί δραστηριότητες
στη ζώνη και κατά τη διάρκεια της περιόδου, που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, δέχεται τον παρατηρητή και συνεργάζεται
µε αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της
παραµονής του στο σκάφος.
Ο πλοίαρχος σκάφους που έχει οριστεί να δεχθεί παρατηρητή επ’
αυτού, λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει
την άφιξη και την αναχώρηση του εν λόγω παρατηρητή. Κατά τη
διάρκεια της παραµονής του επί του σκάφους, ο διορισθείς
παρατηρητής διαθέτει κατάλληλο κατάλυµα και κατάλληλες εγκαταστάσεις εργασίας.
7.
Οι πρακτικές λεπτοµέρειες των παραγράφων 4, 5 και 6,
καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.
8.
Τα κράτη µέλη απευθύνουν στην Επιτροπή το αργότερο την
1η Μαΐου κάθε έτους, συγκεντρωτική έκθεση για την αξιολόγηση
του περιεχοµένου και των συµπερασµάτων των εκθέσεων των
παρατηρητών που έχουν τοποθετηθεί σε σκάφη που φέρουν τη
σηµαία τους.
9.
Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η ζώνη που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 και οι λεπτοµέρειες τοποθέτησης
των παρατηρητών που καθορίζονται στο παράρτηµα II, µπορούν να
τροποποιηθούν από την Επιτροπή κατ’ εφαρµογήν των συστάσεων
της ICCAT, οι οποίες έχουν καταστεί υποχρεωτικές για την Κοινότητα και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
19 παράγραφος 2.
Άρθρο 4
1.
Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους οποιασδήποτε
ποσότητας παλαµίδας, τόνου του µεγαλόφθαλµου και τόνου του
κιτρινόπτερου που αλιεύονται µε κυκλωτικά γρι-γρι στα ύδατα που
υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Πορτογαλίας, στην
υπο-ζώνη X της ICES βορείως του παραλλήλου 36°30 ή στις
ζώνες COPACE βορείως του παραλλήλου 31 °Β και ανατολικά του
µεσηµβρινού 17°30 ή η αλίευση των ειδών αυτών στις εν λόγω
ζώνες µε τέτοιου είδους εργαλεία.
2.
Απαγορεύεται να διατηρούν επ’ αυτών τόνο που έχει αλιευθεί
µε τη βοήθεια παρασυρόµενων απλαδιών διχτυών στα ύδατα που
υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Ισπανίας ή της
Πορτογαλίας στις υπο-ζώνες VIII, IX ή X της ICES ή στις ζώνες
COPACE, ανοικτά των Καναρίων Νήσων και της Μαδέρας, ή να
αλιεύουν τα είδη αυτά στις εν λόγω ζώνες µε τέτοιου είδους
εργαλεία.
Άρθρο 5
1.
Η αλιεία τόνου Thunnus thynnus µε κυκλωτικά δίκτυα
απαγορεύεται:
— από την 1η έως τις 31 Μαΐου σε όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα
και από τις 16 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στη Μεσόγειο
Θάλασσα, εκτός της Αδριατικής, για τα σκάφη που ασκούν
δραστηριότητες αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στην Αδριατική,
— από τις 16 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου σε όλη την Μεσόγειο Θάλασσα και από την 1η έως τις 31 Μαΐου στην Αδριατική, για τα σκάφη που ασκούν δραστηριότητες αποκλειστικά ή
κατά κύριο λόγο στη Μεσόγειο, εκτός της Αδριατικής.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλα τα σκάφη που φέρουν τη
σηµαία τους ή τα οποία είναι νηολογηµένα στο έδαφός τους, να
υπόκεινται στους προαναφερόµενους κανόνες.
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Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, το µεσηµβρινό όριο
της Αδριατικής Θάλασσας βρίσκεται κατά µήκος µιας γραµµής που
συνδέει τα ελληνοαλβανικά σύνορα µε το Ακρωτήριο Santa Maria
di Leuca.
2.
Απαγορεύεται η χρήση αεροσκαφών ή ελικοπτέρων για την
υποστήριξη της αλιείας τόνου Thunnus thynnus στη Μεσόγειο
Θάλασσα, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η έως τις 30
Ιουνίου.
3.
Απαγορεύεται η αλιεία στη Μεσόγειο Θάλασσα τόνου Thunnus thynnus µε τη χρήση παραγαδιών επιφανείας από σκάφη άνω
των 24 µέτρων κατά τη διάρκεια της περιόδου που περιλαµβάνεται
µεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 31ης Ιουλίου κάθε έτους. Το
µήκος που εφαρµόζεται είναι εκείνο που καθορίζεται από την
CICTA και εµφαίνεται στο παράρτηµα III.
4.
Ο καθορισµός των περιόδων και των ζωνών οι οποίες αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και το µήκος των σκαφών, που
καθορίζεται στο παράρτηµα III, µπορούν να τροποποιηθούν από
την Επιτροπή κατ’ εφαρµογήν των συστάσεων της ICCAT, οι οποίες
έχουν καταστεί υποχρεωτικές για την Κοινότητα και σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.
Κεφάλαιο 2
Ελάχιστο µέγεθος
Άρθρο 6
1.
Ένα άκρως µεταναστευτικό είδος θεωρείται ότι δεν έχει το
απαιτούµενο µέγεθος εφόσον οι διαστάσεις του είναι κατώτερες
από τις ελάχιστες διαστάσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα IV
για τα αντίστοιχα είδη.
2.
Οι διαστάσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα IV µπορούν
να τροποποιηθούν από την Επιτροπή κατ’ εφαρµογήν των συστάσεων της ICCAT, που έχουν καταστεί υποχρεωτικές για την Κοινότητα και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
19 παράγραφος 2.
Άρθρο 7
1.
Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η µεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση µε
σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση και η
εµπορία άκρως µεταναστευτικών ειδών που δεν έχουν το απαιτούµενο µέγεθος. Τα είδη αυτά πρέπει να απορρίπτονται αµέσως στη
θάλασσα.
Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στα είδη που αναφέρονται στο παράρτηµα IV, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεµπιπτόντως
και εντός των ορίων του 15 %, εκπεφρασµένου σε αριθµό ατόµων,
των ποσοτήτων που εκφορτώνονται. Στην περίπτωση του Thunnus
thynnus, το εν λόγω όριο ανοχής δεν εφαρµόζεται στους τόνους
που ζυγίζουν λιγότερο από 3,2 χιλιόγραµµα.
2.
Απαγορεύεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή η εµπορία
στην Κοινότητα άκρως µεταναστευτικών ειδών, καταγωγής τρίτων
χωρών, που δεν έχουν το απαιτούµενο µέγεθος.
Άρθρο 8
Το µέγεθος ενός άκρως µεταναστευτικού είδους µετράται σύµφωνα
µε το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98.
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Κεφάλαιο 3
Περιορισµός του αριθµού των σκαφών
Άρθρο 9
1.
Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο (i) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3760/92 (1), καθορίζει τον αριθµό και τη συνολική χωρητικότητα που εκφράζεται σε κόρους ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ)
των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που έχουν ολικό µήκος άνω
των 24 µέτρων, τα οποία αλιεύουν τον µεγαλόφθαλµο τόνο, ως
είδος-στόχο. Ο καθορισµός αυτός πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τον µέσο αριθµό και τη χωρητικότητα που εκφράζεται σε ΚΟΧ, που
αντιστοιχεί στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που αλίευσαν τον µεγαλόφθαλµο τόνο, ως είδος-στόχο, στη ζώνη 1, κατά τη διάρκεια της
περιόδου 1991-1992.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο
όλων των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους και είναι νηολογηµένα στο έδαφός τους, τα οποία έχουν την πρόθεση να αλιεύσουν
τον µεγαλόφθαλµο τόνο, ως είδος-στόχο, στη ζώνη 1, κατά τη
διάρκεια του έτους, το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.
3.
Οι κατάλογοι αναφέρουν τον εσωτερικό αριθµό του
«µητρώου του στόλου» που έχει δοθεί στο σκάφος, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2090/98 της Επιτροπής (2).
4.
Με βάση τις πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα κράτη
µέλη σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, το Συµβούλιο µπορεί
να κατανέµει µεταξύ των κρατών µελών, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο (ii) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, τον αριθµό και τη χωρητικότητα
που εκφράζεται σε ΚΟΧ, που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
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που αλίευσαν τον τόνο τον µακρύπτερο του Βορείου Ατλαντικού,
ως είδος-στόχο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993-1995.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο
όλων των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους και είναι νηολογηµένα στο έδαφός τους, τα οποία έχουν την πρόθεση να αλιεύσουν
τον τόνο τον µακρύπτερο του Βορείου Ατλαντικού, ως είδος-στόχο,
στη ζώνη 1, κατά τη διάρκεια του έτους, το αργότερο στις 31
Ιανουαρίου κάθε έτους.
3.
Οι κατάλογοι αναφέρουν τον εσωτερικό αριθµό του
«µητρώου του στόλου» που έχει δοθεί στο σκάφος, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2090/98.
4.
Με βάση τις πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα κράτη
µέλη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, το Συµβούλιο µπορεί
να κατανέµει µεταξύ των κρατών µελών, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο (ii) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, τον αριθµό των σκαφών που
καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
5.
Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, πριν από τις
15 Μαΐου κάθε έτους, τον κατάλογο των σκαφών που φέρουν τη
σηµαία του, τα οποία ασκούν κατευθυνόµενη αλιεία του τόνου του
µακρύπτερου του Βορείου Ατλαντικού. Ο κατάλογος αυτός αποκλείει τα αλιευτικά σκάφη που ασκούν πειραµατική εναλλακτική
αλιεία µε τη χρήση παρασυρόµενων απλαδιών διχτυών µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2001. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές
στην γραµµατεία της CICTA πριν από τις 30 Μαΐου κάθε έτους.
Κεφάλαιο 4
Άλλα µέτρα
Άρθρο 11

5.
Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, πριν από τις
15 Αυγούστου κάθε έτους, τον κατάλογο των αλιευτικών σκαφών
που φέρουν τη σηµαία του, τα οποία έχουν ολικό µήκος άνω των
24 µέτρων και τα οποία αλιεύουν τον µεγαλόφθαλµο τόνο, ως
είδος-στόχο. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη
Γραµµατεία της CICTA, πριν από τις 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Τα κράτη µέλη µπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση µονόινων παράµαλλων στα στριφτάρια προκειµένου να διευκολύνουν την εκούσια
ρίψη εκ νέου στη θάλασσα των ζωντανών γαλάζιων και λευκών
µάρλιν.

6.
Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 5, περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:

Άρθρο 12

—
—
—
—
—

όνοµα σκάφους, αριθµό νηολογίου,
ενδεχοµένως, προηγούµενη σηµαία,
διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου, ενδεχοµένως,
τύπο σκάφους, µήκος και ΚΟΧ,
όνοµα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή των πλοιοκτητών.
Άρθρο 10

1.
Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο (ii) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3760/92, καθορίζει τον αριθµό των κοινοτικών αλιευτικών
σκαφών που αλιεύουν τον τόνο τον µακρύπτερο του Βορείου
Ατλαντικού, ως είδος-στόχο. Ο αριθµός των σκαφών καθορίζεται
σύµφωνα µε τον µέσο αριθµό των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών
(1) ΕΕ L 389 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1101/91 (ΕΕ L 164 της
9.6.1998, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 266 της 1.10.1998, σ. 27.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/
98, επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος ή πυροβόλων µε
καµάκι για την αλιεία τόνου και καρχαρία του προσκυνητή (Cetorhinus maximus) στο Skagerrak και Kattegat.
ΤΙΤΛΟΣ III
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 2

Άρθρο 13
1.
Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, πριν από τις
15 Ιουνίου κάθε έτους, τον κατάλογο των αλιευτικών σκαφών που
φέρουν τη σηµαία του, τα οποία έχουν ολικό µήκος άνω των 24
µέτρων, και τα οποία αλίευσαν µεγαλόφθαλµο τόνο, κιτρινόπτερο
τόνο και παλαµίδα κατά τη διάρκεια του προηγουµένου έτους στη
ζώνη 2. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραµµατεία της CTOI πριν από τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.
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2.
Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
—
—
—
—
—

όνοµα σκάφους, αριθµό νηολογίου,
προηγούµενη σηµαία, ενδεχοµένως,
διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου, ενδεχοµένως,
τύπο σκάφους, µήκος και ΚΟΧ,
όνοµα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη, εφοπλιστή ή ναυλωτή.
ΤΙΤΛΟΣ IV
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κράτος µέλος ότι δεν µπορεί να διαβιβάσει στον διευθυντή της
CITT ολόκληρη ή µέρος της αίτησης, αναφέροντάς του τους σχετικούς λόγους.
4.
Η Επιτροπή διαβιβάζει σε κάθε κράτος µέλος το σύνολο των
ΟΘ∆ που πρόκειται να κατανεµηθούν µεταξύ των σκαφών που
φέρουν τη σηµαία του.
5.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από τις 15
Ιανουαρίου κάθε έτους, την πραγµατοποιηθείσα κατανοµή των
ΟΘ∆ µεταξύ των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 3

6.
Η Επιτροπή διαβιβάζει στον διευθυντή της CITT, πριν από
την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, τον κατάλογο και την κατανοµή
των ΟΘ∆ µεταξύ των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών.

Άρθρο 14

Άρθρο 16

1.
Μόνο τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που ασκούν δραστηριότητες υπό τους όρους που καθορίζονται στη συµφωνία σχετικά
µε το διεθνές πρόγραµµα για τη διατήρηση των δελφινιών και
διαθέτουν ΟΘ∆, επιτρέπεται να περικυκλώνουν κοπάδια ή οµάδες
δελφινιών µε τη βοήθεια κυκλωτικών γρι-γρι κατά την αλιεία του
κιτρινόπτερου τόνου στη ζώνη 3.

1.
Απαγορεύεται η χρήση βοηθητικών σκαφών για την υποστήριξη σκαφών που αλιεύουν µε τη βοήθεια διατάξεων συγκέντρωσης
ιχθύων.
2.
Απαγορεύεται η διενέργεια µεταφορτώσεων ιχθύων στη
θάλασσα.

2.
Με τον όρο «ΟΘ∆», νοείται το όριο θνησιµότητας των δελφινιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συµφωνίας σχετικά µε το
διεθνές πρόγραµµα για τη διατήρηση των δελφινιών.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 15
1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από τις 15
Σεπτεµβρίου κάθε έτους:
— Κατάλογο των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους, των
οποίων η ικανότητα φορτίου είναι µεγαλύτερη από 363 µετρικούς τόνους (400 καθαρούς τόνους) και τα οποία ζήτησαν
ΟΘ∆ για ολόκληρο το επόµενο έτος.
— Κατάλογο των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους, τα οποία
ενδέχεται να ασκήσουν δραστηριότητα στη ζώνη κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους.
— Κατάλογο των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους, τα οποία
ζήτησαν ΟΘ∆ για το πρώτο ή το δεύτερο εξάµηνο του επόµενου έτους.
— Για κάθε σκάφος που ζητεί ΟΘ∆, πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι το σκάφος διαθέτει όλα τα εργαλεία και εξοπλισµό
προστασίας των δελφινιών και ότι ο πλοίαρχός του παρακολούθησε εγκεκριµένη επιµόρφωση όσον αφορά την τεχνική απελευθέρωσης και διάσωσης δελφινιών.
2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αιτήσεις ΟΘ∆ να είναι
σύµφωνες µε τους όρους που προβλέπονται στη συµφωνία σχετικά
µε το διεθνές πρόγραµµα για την προστασία των δελφινιών και µε
τα µέτρα διατήρησης που έχουν ληφθεί από την CITT.
3.
Η Επιτροπή εξετάζει τους καταλόγους και τη συµµόρφωσή
τους προς τις διατάξεις της συµφωνίας σχετικά µε το διεθνές
πρόγραµµα για την προστασία των δελφινιών και µε τα µέτρα
διατήρησης που έχουν ληφθεί από την CITT και τους διαβιβάζει
στον διευθυντή της CITT.
Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή διαπιστώσει, κατά την
εξέταση µιας αίτησης, ότι δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται
στην παρούσα παράγραφο, πληροφορεί αµέσως το ενδιαφερόµενο

Άρθρο 17
1.
Απαγορεύεται η κύκλωση µε κυκλωτικά γρι-γρι κοπαδιών ή
οµάδων θαλάσσιων θηλαστικών, εκτός για τα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 14.
2.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται σε όλα τα σκάφη που φέρουν
σηµαία κράτους µέλους ή έχουν νηολογηθεί σε κράτος µέλος, σε
όλα τα ύδατα.
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Τα µέτρα τα λαµβανόµενα δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 9
του άρθρου 5 παράγραφος 4 και του άρθρου 6 παράγραφος 2
θεσπίζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19
παράγραφος 2.
Άρθρο 19
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστήνεται
βάσει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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Άρθρο 20

1.
Τα άρθρα 24, 33 και 41 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98, καθώς και το παράρτηµα XII του εν λόγω
κανονισµού όσον αφορά τον τόνο Thunnus thynnus και τον ξιφία, καταργούνται.
2.
Τα άρθρα 3α και 5α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1626/94, καθώς και τα παραρτήµατα IV, όσον αφορά τον
τόνο Thunnus thynnus και τον ξιφία, καθώς και V του εν λόγω κανονισµού, καταργούνται.
3.
Οι αναφορές στους εν λόγω κανονισµούς και στα εν λόγω άρθρα και παραρτήµατα πρέπει να νοούνται ως
αναφορές στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο
παράρτηµα V.
Άρθρο 21
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. REKKE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τόνος ο µακρύπτερος: Thunnus alalunga
Τόνος: Thunnus thynnus
Τόνος ο µεγαλόφθαλµος: Thunnus obesus
Παλαµίδα: Katsuwonus pelamis
Ρίκη: Sarda sarda
Κιτρινόπτερος τόνος: Thunnus albacares
Μαύρος τόνος: Thunnus atlanticus
Τονοειδή: Euthynnus spp.
Τόνος: Thunnus maccoyii
Κοπάνια: Auxis spp.
Καστανόψαρο (castagnole): Bramadae
Μάρλιν: Tetrapturus spp., Makaira spp.
Ιστιοφόροι: Istiophorus spp.
Ξιφίας: Xiphias gladius
Λουτζοζαργάνα: Scomberesox spp., Cololabis spp.
Κυνηγός λαµπούγγα· σύρτης: Coryphaena Rippurus· Coryphaena equiselis
Καρχαρίες: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae Rhincodon typus, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae,
Lamnidae
— Κητοειδή (φάλαινες και φώκιες): Physeteridae, Belaenopteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae,
Delphinidae.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πρακτικές λεπτοµέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7
1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
α) Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων όσον αφορά τους παρατηρητές, τα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη του άρθρου 3
παράγραφος 4, διορίζουν δεόντως ειδικευµένο και πεπειραµένο προσωπικό. Το επιλεγόµενο προσωπικό πρέπει να διαθέτει
τα εξής προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του:
—
—
—
—

επαρκή εµπειρία για την αναγνώριση των ειδών και των αλιευτικών εργαλείων,
ικανότητα ναυσιπλοΐας στη θάλασσα,
επαρκή γνώση των µέτρων διατήρησης της CICTA,
ικανότητα εκτέλεσης στοιχειωδών επιστηµονικών καθηκόντων, όπως, παραδείγµατος χάριν, η συλλογή δειγµάτων,
ανάλογα µε τις ανάγκες, και η διενέργεια παρατηρήσεων και ορθών καταχωρήσεων,
— καλή γνώση της γλώσσας του κράτους-σηµαίας του υπό παρατήρηση σκάφους.
β) Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την επιβίβαση των παρατηρητών επί των αλιευτικών σκαφών κατά τον
χρόνο και στον τόπο που συµφωνήθηκαν και διευκολύνουν την αναχώρησή τους µετά το τέλος της περιόδου παρατήρησης.
2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
Οι παρατηρητές έχουν ως κύριο καθήκον τον έλεγχο της τήρησης της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 ιδίως, οι
διορισθέντες παρατηρητές:
α) διαπιστώνουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των υπό παρατήρηση σκαφών και τις καταγράφουν σε έκθεση·
β) διαβιβάζουν έκθεση στις αρµόδιες αρχές των οικείων κρατών µελών, εντός προθεσµίας είκοσι ηµερών µετά τη λήξη της
περιόδου παρατήρησης. Η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρει συνοπτικά τις κυριότερες διαπιστώσεις του παρατηρητή και να
περιλαµβάνει τα συλλεγέντα βιολογικά δεδοµένα.
3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
α) Ο πλοίαρχος ενηµερώνεται εγκαίρως σχετικά µε την ηµεροµηνία και τον τόπο στον οποίο πρέπει να παραλάβει τον
παρατηρητή καθώς και για την πιθανή διάρκεια της περιόδου παρατήρησης.
β) Ο πλοίαρχος του σκάφους µπορεί να ζητήσει αντίγραφο της έκθεσης του παρατηρητή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Μήκος των σκαφών (άρθρο 5 παράγραφος 4)
Καθορισµός του µήκους των σκαφών από την CICTA:
— για όλα τα αλιευτικά σκάφη που κατασκευάστηκαν µετά την 18η Ιουλίου 1982, το 96 % του ολικού µήκους στην ίσαλο
γραµµή στο 85 % του ελάχιστου πλευρικού βάθους επί της τρόπιδας που µετράται από το επάνω µέρος της τρόπιδας, ή το
µήκος από το εµπρόσθιο τµήµα της στείρας έως τον άξονα του πηδαλίου στην ίδια ίσαλο γραµµή, εφόσον το µήκος αυτό
είναι µεγαλύτερο. Στην περίπτωση σκαφών που έχουν κατασκευαστεί µε επικλινή τρόπιδα, η ίσαλος γραµµή στην οποία
µετράται το µήκος, θα είναι παράλληλη µε την σχεδιασθείσα ίσαλο γραµµή,
— για όλα τα αλιευτικά σκάφη που κατασκευάστηκαν πριν τις 18 Ιουλίου 1982, το καταγεγραµµένο µήκος, το οποίο
εµφαίνεται στα εθνικά νηολόγια ή σε οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο των σκαφών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ
(άρθρο 6 παράγραφος 1)
Είδη

Ελάχιστα µεγέθη

Ξιφίας (Xiphias gladius) (1)

25 kg ή 125 cm (κάτω γνάθος)

Τόνος (Thunnus thynnus)

6,4 kg ή 70 cm

Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares)

3,2 kg

Μεγαλόφθαλµος τόνος (Thunnus obesus)

3,2 kg

(1) Το ελάχιστο αυτό µέγεθος ισχύει αποκλειστικά για τον Ατλαντικό Ωκεανό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
(άρθρο 20 παράγραφος 3)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Παρών κανονισµός

Άρθρο 24

Άρθρο 4

Άρθρο 33 παράγραφος 1

Άρθρο 17

Άρθρο 33 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Άρθρο 33 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 41

Άρθρο 12

Παράρτηµα XII σχετικά µε τον τόνο (Thunnus Thynnus) και τον ξιφία

Παράρτηµα IV

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1626/94

Παρών κανονισµός

Άρθρο 3α

Άρθρο 5

Άρθρο 5α

Άρθρο 5

Παράρτηµα IV όσον αφορά τον τόνο (Thunnus Thynnus)

Παράρτηµα IV

Παράρτηµα V

Παράρτηµα III
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 974/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Μαΐου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
ισοτιµιών που θα διαπιστώνονται µεταξύ του εθνικού νοµίσµατος και του ευρώ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,

(4)

∆ιαπιστώθηκε ότι η αξία 0 (µηδέν), που περιλαµβάνεται στο
τµήµα Β του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3911/92, και η οποία ισχύει ως οικονοµικό κατώτατο όριο
για ορισµένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, µπορεί να
ερµηνευθεί κατά τρόπο που θα έβλαπτε την αποτελεσµατική
εφαρµογή του κανονισµού. Ενώ η εν λόγω αξία 0 (µηδέν)
σηµαίνει ότι τα αγαθά που ανήκουν στις σχετικές κατηγορίες, ανεξαρτήτως αξίας, ακόµη και αν αυτή είναι αµελητέα
ή µηδαµινή, πρέπει να θεωρούνται ως πολιτιστικά αγαθά
κατά την έννοια του κανονισµού, ορισµένες αρχές την ερµήνευσαν µε την έννοια ότι το εν λόγω πολιτιστικό αγαθό δεν
έχει καµία αξία, µε αποτέλεσµα να αρνούνται στις εν λόγω
κατηγορίες αγαθών την προστασία που προβλέπει ο κανονισµός.

(5)

Κατά συνέπεια, προκειµένου να αποφευχθεί κάθε σύγχυση,
πρέπει να αντικατασταθεί ο αριθµός 0 µε µια σαφέστερη
διατύπωση, που να µην αφήνει αµφιβολίες ως προς την
ανάγκη προστασίας των εν λόγω αγαθών,

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η δηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης
και η µετάβαση στο ευρώ επηρεάζουν την διάταξη του
τελευταίου εδαφίου που περιλαµβάνεται στο τµήµα Β του
παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 (4),
όπου καθορίζονται οι αξίες, εκφρασµένες σε Ecu, των πολιτιστικών αγαθών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του.
Η εν λόγω διάταξη ορίζει ότι η ηµεροµηνία µετατροπής των
εν λόγω αξιών στα εθνικά νοµίσµατα είναι η 1η Ιανουαρίου
1993.
Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του Συµβουλίου,
της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που
αφορούν την εισαγωγή του ευρώ (5), κάθε αναφορά στο Ecu
στις νοµοθετικές πράξεις καθίσταται, από την 1η Ιανουαρίου
1999, αναφορά στο ευρώ, κατόπιν µετατροπής µε συντελεστή 1 προς 1. Όµως, αν δεν τροποποιηθεί ο κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 και, κατά συνέπεια, η σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία που αντιστοιχεί στην ισοτιµία η οποία
ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 1993, τα κράτη µέλη των οποίων
το νόµισµα είναι το ευρώ, θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν διαφορετικά ποσά, τα οποία θα έχουν µετατραπεί µε
βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες του 1993 και όχι τις
ισοτιµίες µετατροπής που καθορίστηκαν αµετάκλητα την 1η
Ιανουαρίου 1999. Η κατάσταση αυτή θα διατηρείται για
όσο διάστηµα ο κανόνας περί µετατροπής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του ανωτέρω κανονισµού.
Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη του τελευταίου εδαφίου που περιλαµβάνεται στο τµήµα Β του
παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92, κατά
τρόπον ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2002, τα κράτη µέλη
των οποίων το νόµισµα είναι το ευρώ, να εφαρµόζουν
απευθείας τις εκφρασµένες σε ευρώ αξίες που προβλέπονται
στην κοινοτική νοµοθεσία. Για τα άλλα κράτη µέλη, τα
οποία θα εξακολουθήσουν να µετατρέπουν αυτά τα κατώτατα όρια στο εθνικό τους νόµισµα, πρέπει να καθοριστεί
µια συναλλαγµατική ισοτιµία σε εύθετο χρόνο πριν από την
1η Ιανουαρίου 2002 και να προβλεφθεί διάταξη σύµφωνα
µε την οποία αυτά τα κράτη µέλη θα προβαίνουν σε αυτόµατη και περιοδική αναπροσαρµογή της εν λόγω ισοτιµίας,
ώστε να αντισταθµίζονται οι διακυµάνσεις συναλλαγµατικών

(1) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 184.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 25 Απριλίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 395 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2469/96 (ΕΕ L 335 της 24.12.1996, σ. 9).
(5) ΕΕ L 162 της 19.6.1997, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92, το τµήµα Β
τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος «ΑΞΙΕΣ: 0» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΑΞΙΕΣ:
ανεξαρτήτως αξίας».
2. Το τελευταίο εδάφιο σχετικά µε τη µετατροπή των εκφρασµένων
σε Ecu αξιών στα εθνικά νοµίσµατα, αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Για τα κράτη µέλη των οποίων το νόµισµα δεν είναι το ευρώ, οι
αξίες που εκφράζονται σε ευρώ στο παράρτηµα µετατρέπονται
και εκφράζονται στα εθνικά νοµίσµατα µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία της 31ης ∆εκεµβρίου 2001 που δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εν
λόγω ισοτιµία στα εθνικά νοµίσµατα αναθεωρείται ανά διετία, µε
ισχύ από την 31η ∆εκεµβρίου 2001. Ο υπολογισµός της εν
λόγω ισοτιµίας βασίζεται στο µέσο όρο της καθηµερινής αξίας
αυτών των νοµισµάτων, εκφρασµένων σε ευρώ, κατά το εικοσιτετράµηνο που λήγει την τελευταία ηµέρα του µήνα Αυγούστου ο
οποίος προηγείται της αναθεώρησης η οποία αρχίζει να ισχύει
την 31η ∆εκεµβρίου. Η εν λόγω µέθοδος υπολογισµού επανεξετάζεται, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, από τη Συµβουλευτική Επιτροπή Πολιτιστικών Αγαθών, κατ’ αρχήν δύο έτη µετά
την πρώτη εφαρµογή της. Για κάθε αναθεώρηση, οι αξίες που
εκφράζονται σε ευρώ και οι ισοτιµίες στα εθνικά νοµίσµατα
δηµοσιεύονται περιοδικώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήδη από τις πρώτες ηµέρες του Νοεµβρίου
ο οποίος προηγείται της ηµεροµηνίας από την οποία οι
αναθεωρηµένες τιµές τίθενται σε ισχύ.»

19.5.2001
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο κανονισµός αυτός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. REKKE
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 975/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 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 19 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 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 18ης Μαΐου 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
212
999
052
600
628
999
052
999
052
204
212
220
400
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

82,2
79,3
80,8
71,6
142,5
143,2
119,1
87,2
87,2
60,3
55,2
58,3
52,5
65,0
50,9
57,0
57,0
84,8
85,4
96,0
80,0
82,9
75,0
81,5
131,5
98,5
90,6

0707 00 05

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(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. 976/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1490/2000 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισµού για
εξαγωγή 1 200 267 τόνων σίκαλης που έχει στη διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης
κυρίως το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1490/
2000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία,
ο τελευταίος µερικός διαγωνισµός για τον διαγωνισµό που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1490/2000.

(5)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των
οργανισµών παρέµβασης.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1490/2000 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 250/2001 (6), άνοιξε διαρκή διαγωνισµό για την
εξαγωγή 700 191 τόνων σίκαλης που έχει στη διάθεσή του
ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης. Η Γερµανία ενηµέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισµού
παρέµβασής της να αυξήσει κατά 500 076 τόνους την
ποσότητα που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή.
Πρέπει να ανέλθει σε 1 200 267 τόνους η συνολική
ποσότητα σίκαλης που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισµό για
εξαγωγή και έχει στη διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός
παρέµβασης.

(2)

Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που έχουν
τεθεί σε διαγωνισµό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτήτων που
έχουν αποθεµατοποιηθεί. Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί

(3)

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1490/2000 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 1 200 267
τόνων σίκαλης για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι 1 200 267 τόνοι σίκαλης.»
2. H παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Ο τελευταίος µερικός διαγωνισµός λήγει στις 30 Μαΐου
2002, στις 9.00 (ώρα Βρυξελλών).»
3. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
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, 18 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
187 της 26.7.2000, σ. 24.
168 της 8.7.2000, σ. 5.
36 της 7.2.2001, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Nordrhein-Westfalen
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Ποσότητα

265 077
8 012
600 378
326 800»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 977/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 702/2001 και ορίζει σε 144 636 τόνους τη διαρκή
δηµοπρασία για τη µεταπώληση στην εσωτερική αγορά µαλακού σίτου που έχει στη διάθεσή του ο
σουηδικός οργανισµός παρέµβασης
κού σίτου που κατέχονται από το σουηδικό οργανισµό
παρέµβασης.

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 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής ( ), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθόρισε τις διαδικασίες και τους όρους
για την πώληση σιτηρών που κατέχονται από τους οργανισµούς παρέµβασης.
3

(1)

(4)

(2)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 702/2001 της Επιτροπής (5),
άνοιξε διαρκής δηµοπρασία για τη µεταπώληση στην εσωτερική αγορά 47 000 τόνων µαλακού σίτου που κατέχονται
από το σουηδικό οργανισµό παρέµβασης.

(3)

Με την παρούσα κατάσταση της αγοράς, είναι σκόπιµο να
προβούµε σε αύξηση της ποσότητας που πωλείται στην
εσωτερική αγορά για τη µεταπώληση 144 636 τόνων µαλα-

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 702/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, οι όροι «47 000 τόνων µαλακού σίτου» αντικαθίστανται από «144 636 τόνων µαλακού σίτου».
2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την τελική
µερική δηµοπρασία λήγει στις 27 Ιουνίου 2001.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
τους 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, 18 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
187 της 26.7.2000, σ. 24.
98 της 7.4.2001, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 978/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2001
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς
κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2281/2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδείκνυται να καθοριστεί η µέγιστη επιστροφή.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2281/2000 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή ρυζιού.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 11
έως τις 17 Μαϊου 2001 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς
κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, που αναφέρεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2281/2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 7.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.

L 137/18

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

19.5.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 979/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2001
για τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου
ρυζιού σε κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδείκνυται να καθοριστεί η µέγιστη επιστροφή.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 11
έως τις 17 Μαΐου 2001 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α
λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2282/2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 10.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 980/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2001
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α
λευκασµένου ρυζιού σε κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2283/2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδείκνυται να καθοριστεί η µέγιστη επιστροφή.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2283/2000 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 11
έως τις 17 Μαΐου 2001 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α
λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2283/2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
267 της 15.10.1999, σ. 13.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 981/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2284/2000
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2284/2000 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 67 προορισµού ορισµένων
τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί
από τις 11 έως τις 17 Μαΐου 2001, σε 330,00 EUR/t, στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2284/2000.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 16.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 982/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 2001
για την εφαρµογή συντελεστή µείωσης κατά την έκδοση πιστοποιητικών επιστροφής για εµπορεύµατα µη
υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000
υπερβαίνει το µέγιστο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, για τον καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών
που εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης
Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και των
κριτηρίων καθορισµού του ύψους τους, για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων
στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, και τα κριτήρια για τον καθορισµό
του ποσού παροµοίων επιστροφών (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2390/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις αιτήσεις για πιστοποιητικά επιστροφής που ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2001

(1)

(2)

Υπολογίζεται ένας συντελεστής µείωσης βάσει του άρθρου
8 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/
2000. Κατά συνέπεια, ο συντελεστής αυτός πρέπει να ισχύει
για τα ποσά που ζητήθηκαν υπό µορφή πιστοποιητικών
επιστροφής µε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2001, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1520/2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσά των πιστοποιητικών που αντιστοιχούν σε αιτήσεις που
ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2001 υπόκεινται σε συντελεστή
µείωσης 0,33.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

318
298
177
276

της
της
της
της

20.12.1993, σ. 18.
25.11.2000, σ. 5.
15.7.2000, σ. 1.
28.10.2000, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 983/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2001
για καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του τρίτου µερικού
διαγωνισµού σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λόγω της ανάγκης στήριξης, µε λογικό τρόπο, της αγοράς
βοείου κρέατος, πρέπει να καθορισθεί ανώτατη τιµή αγοράς
στα σχετικά κράτη µέλη. Λόγω των διαφορετικών επιπέδων
των τιµών της αγοράς στα εν λόγω κράτη µέλη, θα πρέπει
να καθοριστούν διαφορετικές ανώτατες τιµές αγοράς.

(4)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των µέτρων στήριξης, επιβάλλεται η άµεση θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού.

(5)

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

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 αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2001, για τη θέσπιση ειδικών µέτρων στήριξης της αγοράς
στον τοµέα του βοείου κρέατος (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 690/2001, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 713/
2001, της Επιτροπής (3) σχετικά µε την αγορά βοείου κρέατος βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 690/2001, θεσπίζει
τον κατάλογο των κρατών µελών στα οποία προκηρύσσεται
διαδικασία για τον τρίτο µερικό διαγωνισµό στις 14 Μαΐου
2001.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 690/2001, ενδεχοµένως, καθορίζεται ανώτατη
τιµή αγοράς για την κατηγορία αναφοράς βάσει των προσφορών που έχουν ληφθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 3 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η ακόλουθη ανώτατη τιµή αγοράς καθορίζεται για τον τρίτο
µερικό διαγωνισµό της 14ης Μαΐου 2001, που βασίζεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001:
— Αυστρία: 174,00 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα,
— Γερµανία: 163,00 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 95 της 5.4.2001, σ. 8.
(3) ΕΕ L 100 της 11.4.2001, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 984/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2001
για καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην
παρέµβαση µε το 267ο µερικό διαγωνισµό που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των γενικών µέτρων
παρεµβάσεως σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
αποδεκτές στην παρέµβαση για την κατηγορία Α και να µην
δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό για την κατηγορία Γ.

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 αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής, της
15ης Μαρτίου 2000, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση στον
τοµέα του βοείου κρέατος (2), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 590/2001 (3), θεσπίζει τους κανόνες
αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εν λόγω κανονισµού, άνοιξε διαγωνισµός µε το άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της
Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την αγορά
βοείου κρέατος µε διαγωνισµό (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 840/2001 (5),
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 562/2000, καθορίστηκε µια ανώτατη τιµή αγοράς για την ποιότητα R3, κατά περίπτωση, για κάθε µερικό
διαγωνισµό, λαµβανοµένων υπόψη των προσφορών που
υποβλήθηκαν. Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ιδίου κανονισµού, λαµβάνονται υπόψη οι προσφορές που είναι κατώτερες ή ίσες µε την εν λόγω ανώτατη τιµή χωρίς εντούτοις να
υπερβαίνει τη µέση τιµή της εθνικής ή περιφερειακής αγοράς αυξηµένη κατά το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 590/2001.
Μετά από εξέταση των υποβληθεισών προσφορών για το
267ο µερικό διαγωνισµό και λαµβανοµένων υπόψη,
σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999, των απαιτήσεων για λογική στήριξη
της αγοράς, καθώς και της εποχιακής εξέλιξης των σφαγών
και των τιµών, θα πρέπει να καθοριστεί η ανώτατη τιµή
αγοράς καθώς και οι ποσότητες που µπορούν να γίνουν

(4)

Με το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 590/2001
άνοιξε οµοίως η δυνατότητα δηµόσιας παρέµβασης για τα
σφάγια ή ηµιµόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών, θεσπίζοντας
ειδικούς κανόνες συµπληρωµατικούς προς εκείνους που
προβλέπονται για την παρέµβαση άλλων προϊόντων.

(5)

Συνεκτιµώντας την εξέλιξη των γεγονότων, επιβάλλεται η
άµεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

(6)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο 267ο µερικό διαγωνισµό που ανοίχθηκε µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:
α) για την κατηγορία Α:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 226,00 EUR/
100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων της κατηγορίας R3,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, ηµιµορίων σφαγίων
και εµπροσθίων τετάρτων καθορίζεται σε 5 946,0 t,
β) για την κατηγορία Γ, δεν δίδεται συνέχεια στο διαγωνισµό·
γ) για τα σφάγια ή ηµιµόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 590/2001:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 376,00 EUR/
100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων και ηµιµορίων σφαγίων καθορίζεται σε 52 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 22.
(3) ΕΕ L 86 της 27.3.2001, σ. 30· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 826/2001 (ΕΕ L 120 της
28.4.2001, σ. 7).
4
( ) ΕΕ L 159 της 10.6.1989, σ. 36.
(5) ΕΕ L 120 της 28.4.2001, σ. 28.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 985/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 10ης Μαΐου 2001
που τροποποιεί τον κανονισµό ΕΚΤ/1999/4 σχετικά µε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
για την επιβολή κυρώσεων
(ΕΚΤ/2001/4)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 110 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 34.3 και 19.1,
Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε τις εξουσίες της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (1), και
ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός ΕΚΤ/1999/4, της 23ης Σεπτεµβρίου 1999, σχετικά
µε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επιβολή κυρώσεων (2) θα πρέπει να τροποποιηθεί για τους ακόλουθους λόγους:
Η µέχρι τώρα εµπειρία απέδειξε ότι η υφιστάµενη διαδικασία
συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά µε τον καθορισµό και την
εκτέλεση των κυρώσεων, και ιδίως η ανταλλαγή πρωτοτύπων
εγγράφων και υλικού µεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών
τραπεζών, είναι υπερβολικά επαχθής. Συνεπώς, προκειµένου να
εξασφαλιστεί ένα αποτελεσµατικό και υγιές σύστηµα διαχείρισης
των κυρώσεων, βασιζόµενο σε µία ταχεία διαδικασία, είναι απαραίτητη η απλοποίηση της διαδικασίας µε παράλληλη, ωστόσο,

παροχή εγγυήσεων για διατήρηση του υφιστάµενου επιπέδου ασφάλειας δικαίου,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του κανονισµού ΕΚΤ/1999/4
Το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού ΕΚΤ/1999/4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5.
Η ενδιαφερόµενη εθνική κεντρική τράπεζα ή η ΕΚΤ,
ανάλογα µε την περίπτωση, φυλάσσει κάθε πληροφορία σχετικά
µε τον καθορισµό και την εκτέλεση της κύρωσης σε αρχείο που
τηρείται για πέντε τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία κατά
την οποία η απόφαση για την επιβολή της κύρωσης καθίσταται
οριστική. Η αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα διαβιβάζει στην
ΕΚΤ αντίγραφα όλων των πρωτοτύπων εγγράφων και υλικού
σχετικά µε τη διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων, τα οποία
έχει στην κατοχή της.»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή τέταρτη ηµέρα
του µήνα που ακολουθεί το µήνα δηµοσίευσής τους στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 10 Μαΐου 2001.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος
Willem F. DUISENBERG

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
(ΕΕ L 264 της 12.10.1999, σ. 21)
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Μαΐου 2001
σχετικά µε τη χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας στις δαπάνες για την εφαρµογή ορισµένων
µέτρων διαχείρισης αποθεµάτων άκρως µεταναστευτικών ειδών
(2001/382/ΕΚ)
να θεσπισθούν λεπτοµερείς ρυθµίσεις για την τοποθέτηση
των παρατηρητών, τα καθήκοντά τους και την πληρωµή των
σχετικών δαπανών τους.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,

(5)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα σκάφη
που φέρουν τη σηµαία τους και ασκούν δραστηριότητες
στην περιοχή της ICCAT, τηρούν τα µέτρα διατήρησης και
διαχείρισης που εφαρµόζονται σ’ αυτήν. Ως εκ τούτου, είναι
αναγκαίο να µεριµνούν για την καλή εφαρµογή του συστήµατος παρατήρησης.

(6)

Τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου να εξασφαλίζουν την τοποθέτηση των
παρατηρητών επί των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους
και την επιστροφή των δαπανών που απορρέουν από την
τοποθέτηση των παρατηρητών αυτών.

(7)

Για τη διευκόλυνση της εφαρµογής του συστήµατος
παρατήρησης, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρηµατοδοτική
συµµετοχή της Κοινότητας στις δαπάνες που απορρέουν
από την τοποθέτηση παρατηρητών κατά τη διάρκεια της
περιόδου από την 1η Νοεµβρίου 2000 έως τις 31 Ιανουαρίου 2001. Η συµµετοχή θα εξαρτάται υπό τον όρο ότι οι
δαπάνες αναλαµβάνονται από τα κράτη µέλη µόλις το
σύστηµα τεθεί σε πλήρη εφαρµογή,

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατέστη συµβαλλόµενο µέρος της
διεθνούς σύµβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του
Ατλαντικού, η οποία στο εξής αποκαλείται «Σύµβαση
ICCAT», από τις 14 Νοεµβρίου 1997.

(2)

Η σύµβαση ICCAT παρέχει ένα πλαίσιο για την περιφερειακή συνεργασία στον τοµέα της διατήρησης και διαχείρισης των θυννοειδών και των συγγενών ειδών στον Ατλαντικό Ωκεανό και στις παρακείµενες θάλασσες, µέσω της
ίδρυσης µιας διεθνούς επιτροπής για τη διατήρηση των
θυννοειδών του Ατλαντικού, η οποία στο εξής αποκαλείται
«ICCAT», και της έκδοσης συστάσεων στον τοµέα της
διατήρησης και της διαχείρισης στην περιοχή της συµβάσεως, οι οποίες θα καταστούν δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη.

(3)

(4)

Κατά την 11η ειδική συνεδρίασή της, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 16 έως τις 23 Νοεµβρίου 1998, η ICCAT
εξέδωσε σύσταση για την επιβολή χρονοχωρικής απαγόρευσης της χρήσης διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων, η
οποία κατέστη υποχρεωτική για τα συµβαλλόµενα µέρη την
21η Ιουνίου 1999. Η σύσταση αυτή ενσωµατώθηκε στο
κοινοτικό δίκαιο µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 973/2001
του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001 που προβλέπει
τεχνικά µέτρα διατήρησης για ορισµένα αποθέµατα άκρως
µεταναστευτικών ειδών (2).
Για την εξασφάλιση της τήρησης του µέτρου αυτού, προβλέπεται η τοποθέτηση παρατηρητή επί κάθε σκάφους κατά
τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει

( ) Γνώµη που δόθηκε στις 28/2/01 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
1

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Οι δαπάνες που απορρέουν από την τοποθέτηση
παρατηρητών βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 973/2001, αναλαµβάνονται από το κράτος µέλος που
προβαίνει στο διορισµό.
2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλουν την ανάληψη των
δαπανών, εν όλω ή εν µέρει, στους πλοιοκτήτες των αναφερόµενων
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 973/2001 θυναλιευτικών
σκαφών της Κοινότητας.
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Άρθρο 2
1.
Για τη διευκόλυνση της εισαγωγής του συστήµατος
παρατήρησης, η Κοινότητα µπορεί να συµµετέχει στη χρηµατοδότηση των δαπανών των κρατών µελών που απορρέουν από την
τοποθέτηση των παρατηρητών κατά τη διάρκεια της περιόδου από
την 1η Νοεµβρίου 2000 έως τις 31 Ιανουαρίου 2001.
2.
Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας ανέρχεται στο
50 % των δηµόσιων δαπανών που αναλαµβάνει κάθε κράτος µέλος
για την τοποθέτηση των παρατηρητών.
3.
Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να ζητήσουν χρηµατοδοτική
συµµετοχή, υποβάλλουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Απριλίου
2001, λεπτοµερή έκθεση σχετικά µε:
— τον αριθµό των διορισθέντων παρατηρητών,
— τον αριθµό των σχετικών σκαφών,
— το όνοµα του τοποθετηθέντος υπό παρατήρηση σκάφους και
την περίοδο τοποθέτησης κάθε παρατηρητή,
— την τελική έκθεση κάθε παρατηρητή.
4.
Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να ζητήσουν χρηµατοδοτική
συµµετοχή της Κοινότητας, υποβάλλουν αίτηση επιστροφής των
δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, µαζί µε τα δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα, µέχρι την 1η Μαΐου 2001, το αργότερο. Τα δικαιολογητικά αυτά περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα
κυριότερα σηµεία της συµφωνίας µεταξύ του κράτους µέλους και
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του παρέχοντος ή των παρεχόντων την υπηρεσία καθώς και τα
αποδεικτικά στοιχεία των σχετικών πληρωµών.
Τα κράτη µέλη παρέχουν εγγυήσεις ότι οι δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής χρηµατοδοτικής διαχείρισης και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
5.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες προκειµένου να καταστεί δυνατή η επαλήθευση της
τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον
αφορά την τοποθέτηση παρατηρητών για τους οποίους η Κοινότητα χορήγησε σχετική χρηµατοδοτική συµµετοχή.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. REKKE
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Ενηµέρωση σχετικά µε τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας περί οδικής διαµετακόµισης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας για τη µεταφορά εµπορευµάτων
Η συµφωνία οδικής διαµετακόµισης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, η
οποία υπεγράφη στις 12 Ιουλίου 2000, και την οποία το Συµβούλιο αποφάσισε να συνάψει στις 19 Μαρτίου
2001 (1), θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2001, αφού συµπληρώθηκαν στις 26 Απριλίου 2001 οι διαδικασίες
που προβλέπονται στο άρθρο 19 της συµφωνίας.

(1) ΕΕ L 108 της 18.4.2001, σ. 27.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Μαΐου 2001
για την τροποποίηση της απόφασης 2000/666/ΕΚ για καθορισµό των υγειονοµικών όρων και των όρων
κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή πτηνών άλλων πλην των πουλερικών και για τον καθορισµό των
συνθηκών της περιόδου αποµόνωσης (καραντίνας)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1168]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/383/ΕΚ)
σαρµογή στις απαιτήσεις των νέων µέτρων και, ως εκ τούτου, η ηµεροµηνία εφαρµογής που καθορίζεται στην εν
λόγω απόφαση πρέπει να τροποποιηθεί.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992,
που καθορίζει τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το
εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος,
ωαρίων και εµβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους
υγειονοµικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο τµήµα Ι του παραρτήµατος Α της οδηγίας 90/425/
ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 95/
176/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2
στοιχείο β) και παράγραφος 3 και το άρθρο 18 παράγραφος 1
πρώτη και τέταρτη περίπτωση,

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η ηµεροµηνία στο άρθρο 10 της απόφασης 2000/666/ΕΚ αντικαθίσταται από «1η Νοεµβρίου 2001».

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 2000/666/ΕΚ της Επιτροπής (3) καθορίζει τους
υγειονοµικούς όρους και τους όρους κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή πτηνών άλλων πλην των πουλερικών
από ορισµένες τρίτες χώρες.

(2)

Ορισµένα κράτη µέλη ζήτησαν επιπλέον χρόνο για να ετοιµαστούν πλήρως για την εφαρµογή των απαιτήσεων για την
περίοδο αποµόνωσης που καθορίζονται στην προαναφερόµενη απόφαση. Σε αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή θεωρεί
σκόπιµο να παραχωρήσει περισσότερο χρόνο για την προ-

(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.
(2) ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 23.
(3) ΕΕ L 278 της 31.10.2000, σ. 26.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Μαΐου 2001
για την τροποποίηση της απόφασης 2000/418/ΕΚ σχετικά µε τις εισαγωγές από τη Βραζιλία και τη
Σιγκαπούρη
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1170]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/384/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
1997, για καθορισµό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών
ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες
χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 22,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η απόφαση 2000/418/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου
2000, για τη ρύθµιση της χρήσης υλικών που παρουσιάζουν κινδύνους σχετικά µε τις µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και για τροποποίηση της απόφασης 94/
474/ΕΚ (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/270/ΕΚ (3), προβλέπει την αφαίρεση και την
καταστροφή ορισµένων ειδικών υλικών κινδύνου. Επίσης,
επιβάλει περιορισµούς στην παραγωγή ορισµένων υλικών, σε
ορισµένες τεχνικές σφαγής και σε σχετικές εισαγωγές. Προβλέπεται η αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης βάσει νέων
επιστηµονικών στοιχείων.
Στη γνώµη που εξέδωσε στις 30 Μαρτίου 2001 σχετικά µε
τον γεωγραφικό κίνδυνο της ΣΕΒ σε ορισµένες τρίτες χώρες,
η επιστηµονική συντονιστική επιτροπή (ΕΣΕ) κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι, εκτός από τις χώρες για τις οποίες είχε ήδη
πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, η ΣΕΒ έχει ιδιαίτερα µικρές
πιθανότητες να εµφανιστεί σε εγχώρια βοοειδή της Βραζιλίας και της Σιγκαπούρης. Για όλες τις άλλες χώρες για τις
οποίες είχε ολοκληρώσει την αξιολόγηση κατά την ίδια
χρονική περίοδο, η ΕΣΕ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
εµφάνιση της ΣΕΒ σε εγχώρια βοοειδή είναι ιδιαίτερα
απίθανη, αλλά δεν µπορεί να αποκλειστεί.
Η απόφαση 2000/418/ΕΚ επιβάλλει περιορισµούς στις
εισαγωγές από τις 31 Μαρτίου 2001. Συνεπώς, η απόφαση
αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2001.

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης 2000/418/ΕΚ αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3

Αυστραλία
Αργεντινή
Μποτσουάνα
Βραζιλία
Χιλή
Ναµίµπια
Νέα Ζηλανδία
Νικαράγουα
Παραγουάη
Ουρουγουάη
Σιγκαπούρη
Σουαζιλάνδη».

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Απριλίου 2001.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2001.

(4)

Η απόφαση 2000/418/ΕΚ πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί
ανάλογα.

Για την Επιτροπή

(5)

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

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
(2) ΕΕ L 158 της 30.6.2000, σ. 76.
(3) ΕΕ L 94 της 4.4.2001, σ. 29.

David BYRNE
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Μαΐου 2001
µε την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη για λεπτοµερή εξέταση
µε σκοπό την ενδεχόµενη καταχώρηση της RH 2485 (methoxyfenozide) στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1179]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/385/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει το δικαίωµα της Επιτροπής να ζητήσει από τον αιτούντα να υποβάλει 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 αναφερόµενης στην κατωτέρω αιτιολογική
σκέψη 9 έκθεσης.

(8)

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συµφωνούν ότι το Ηνωµένο
Βασίλειο θα εξετάσει ενδελεχώς το φάκελο για την ουσία
RH 2485 (methoxyfenozide).

(9)

Το Ηνωµένο Βασίλειο 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 της δηµοσίευσής 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 Rohm & Haas France SA υπέβαλε στις αρχές
του Ηνωµένου Βασιλείου, στις 21 Φεβρουαρίου 2000,
φάκελο για τη δραστική ουσία RH 2485 (methoxyfenozide), µε σκοπό την καταχώρησή της στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας.

(3)

Οι βρετανικές 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 ΙΙ 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 ΙΙΙ 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 παρεπέµφη στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή, στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

(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 ΙΙ και, για τουλάχιστον ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τη σχετική δραστική ουσία, στο
παράρτηµα ΙΙΙ 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.

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 309 της 9.12.2000, σ. 14.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο φάκελος που υποβλήθηκε από την Rohm & Haas France SA
στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη µε σκοπό την καταχώρηση της
RH 2485 (methoxyfenozide) ως δραστικής ουσίας στο
παράρτηµα Ι 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
πληροφορίες που τάσσονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας. Ο
φάκελος πληροί τις απαιτήσεις σε στοιχεία και πληροφορίες που
τάσσονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας ως προς ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει την ουσία RH 2485 (methoxyfenozide), λαµβάνοντας υπόψη τις προτεινόµενες χρήσεις.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

19.5.2001
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Μαΐου 2001
για τον καθορισµό του ανώτατου ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση
ελαιολάδου στο πλαίσιο του τέταρτου επιµέρους διαγωνισµού που προβλέπεται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 327/2001
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1235]
(Τα κείµενα στην ισπανική και ελληνική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2001/386/ΕΚ)
στον τέταρτο επιµέρους διαγωνισµό και λαµβάνοντας
υπόψη τις δυνατότητες να συµβάλλουµε σηµαντικά στην
οµαλοποίηση της αγοράς, πρέπει να καθοριστεί το ποσό
ενίσχυσης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 327/2001 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την
έγκριση σύναψης συµβάσεων ιδιωτικής αποθεµατοποίησης
για το ελαιόλαδο και την προκήρυξη διαγωνισµού περιορισµένης διάρκειας για τις σχετικές ενισχύσεις (3), στους οργανισµούς που προβλέπονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού επιτρέπεται να συνάψουν συµβάσεις ιδιωτικής αποθεµατοποίησης για το παρθένο και το εξαιρετικά παρθένο
ελαιοόλαδο που τίθενται σε εµπορία από αυτούς.

(1)

Προκηρύσσεται διαγωνισµός περιορισµένης διάρκειας.
Προκηρύσσονται τέσσερις επιµέρους διαδοχικοί διαγωνισµοί
από την 1η Μαρτίου 2001. Ο πρώτος επιµέρους διαγωνισµός περιοριζόταν στις οµάδες παραγωγών και στις ενώσεις
των οµάδων αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 12α
πρώτο εδάφιο δεύτερη φράση του κανονισµού αριθ. 136/
66/ΕΟΚ. Οι τρεις επόµενοι επιµέρους διαγωνισµοί προκηρύσσονται για όλους τους εγκεκριµένους εµπορευόµενους
που αναφέρονται στα άρθρο 3, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2768/98 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε το καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων
για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση ελαιολάδου (4).

(2)

Στο άρθρο 12α του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης για την υλοποίηση των συµβάσεων αποθεµατοποίησης. Λόγω των προσφορών που έγιναν

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.
L 328 της 23.12.2000, σ. 2.
L 48 της 17.2.2001, σ. 9.
L 346 της 22.12.1998, σ. 14.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης λιπαρών
ουσιών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Για τον τέταρτο επιµέρους διαγωνισµό που προβλέπεται στο άρθρο
3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 327/2001, το ανώτατο ποσό της
ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 12α του κανονισµού
αριθ. 136/66/ΕΟΚ καθορίζεται ως εξής:
Παρθένο ελαιόλαδο ή εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο:
— στην Ισπανία: 1,22 ευρώ/1 000 χιλιόγραµµα,
— στην Ελλάδα: 1,22 ευρώ/1 000 χιλιόγραµµα.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας και
στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Μαΐου 2001
για την χορήγηση στην Ισπανία διετούς µεταβατικής περιόδου προκειµένου να ευθυγραµµίσει τα λογιστικά της συστήµατα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2516/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1415]
(Το κείµενο στην ισπανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2001/387/ΕΚ)
λογιστικά τους συστήµατα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2516/2000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Για πολλά χρόνια η Ισπανία βασιζόταν σε αποτιµήσεις και
δηλώσεις για την καταγραφή των φόρων και των κοινωνικών
εισφορών στους εθνικούς λογαριασµούς της. Η χώρα αυτή
έχει παράσχει στην Επιτροπή επαρκείς αντικειµενικές αποδείξεις για την ανάγκη βελτίωσης των γνώσεών τους όσον
αφορά τις εισπράξεις από τα ποσά αυτά, προκειµένου να
συµµορφώσει τα λογιστικά της συστήµατα προς τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2516/2000.

(6)

Η Ισπανία έχει υποβάλει στην Επιτροπή ένα πρόγραµµα
εργασίας στο οποίο προβλέπεται η συµµετοχή όλων των
εθνικών δηµόσιων αρχών,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης
Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΣΟΛ 95) (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2516/2000
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 περί του ΕΣΟΛ 95
περιέχει το πλαίσιο αναφοράς για τα κοινά πρότυπα, ορισµούς, ταξινοµήσεις και λογιστικούς κανόνες σύµφωνα µε
το οποίο τα κράτη µέλη καταρτίζουν τους λογαριασµούς
τους για τις στατιστικές ανάγκες της Κοινότητας, µε σκοπό
τη λήψη συγκρίσιµων αποτελεσµάτων µεταξύ κρατών µελών.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2516/2000 εξασφαλίζει την καλύτερη συγκρισιµότητα και διαφάνεια µεταξύ των κρατών
µελών όσον αφορά την καταγραφή των φόρων και των
κοινωνικών εισφορών στο ΕΣΟΛ 95 για τη διαδικασία του
υπερβολικού ελλείµατος. Οι καθαρές δανειοδοτικές/
δανειοληπτικές πράξεις του ∆ηµοσίου δεν περιλαµβάνουν τα
ποσά των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που δεν
προβλέπεται να εισπραχθούν.
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2516/
2000, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή µεταβατική περίοδο όχι µεγαλύτερη από δύο έτη
προκειµένου να ευθυγραµµίσουν τα λογιστικά τους συστήµατα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2516/2000.
Σε επιστολή τους µε ηµεροµηνία 10 Ιανουαρίου 2001, οι
ισπανικές αρχές υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση διετούς
µεταβατικής περιόδου προκειµένου να ευθυγραµµίσουν τα

(1) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2516/2000, η
Επιτροπή χορηγεί στην Ισπανία διετή µεταβατική περίοδο προκειµένου να ευθυγραµµίσει τα λογιστικά της συστήµατα µε τον παρόντα
κανονισµό, το αργότερο έως τις 7 Νοεµβρίου 2002.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.
Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

19.5.2001
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2001
για την τροποποίηση της απόφασης 93/402/ΕΟΚ περί των υγειονοµικών όρων και της κτηνιατρικής
πιστοποίησης που απαιτούνται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων προερχόµενων από ορισµένες χώρες της
Νότιας Αµερικής, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η υγειονοµική κατάσταση στην Ουρουγουάη
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1463]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/388/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η ασθένεια έχει εξαπλωθεί σε σηµαντικό αριθµό περιοχών
και οι αρµόδιες αρχές της Ουρουγουάης καθιέρωσαν πρόγραµµα εµβολιασµού των βοοειδών σε ολόκληρη τη χώρα,
που θα ολοκληρωθεί στις 24 Μαΐου 2001.

(7)

Ενώ πρέπει να συνεχιστεί η αναστολή των εισαγωγών νωπού
κρέατος που έχει προβλεφθεί από τις αρχές της Ουρουγουάης, είναι δυνατό να επιτραπούν εισαγωγές κρέατος
χωρίς κόκαλα και παραπροϊόντων σφαγίων που διοχετεύονται προς τη µεταποίηση, και τα οποία έχουν παραχθεί πριν
από τις 23 Απριλίου. Όσον αφορά τις αποστολές νωπού
κρέατος µε κόκαλα και παραπροϊόντων σφαγίων για άµεση
κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα κράτη µέλη δεν θα επιτρέπουν την εισαγωγή των εν λόγω αποστολών, πλην αυτών
που έχουν παραχθεί και πιστοποιηθεί έως και τις 23 Μαρτίου 2001.

(8)

Υπό τον όρο ότι οι αρχές της Ουρουγουάης ανακοινώνουν
την ολοκλήρωση του προγράµµατος εµβολιασµού και ότι η
ασθένεια έχει τεθεί υπό έλεγχο, η απόφαση θα αναθεωρηθεί
µε σκοπό την εκ νέου ανάληψη των εισαγωγών νωπού
κρέατος χωρίς κόκαλα 30 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία
περάτωσης του εµβολιασµού.

(9)

Η απόφαση
καταλλήλως.

(10)

Τα µέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα απόφαση θα
αναθεωρηθούν βάσει της εξέλιξης της κατάστασης.

(11)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
1972, για τα υγειονοµικά προβλήµατα και τα προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου κατά την εισαγωγή βοοειδών, προβατοειδών,
αιγοειδών και χοιροειδών, των νωπών κρεάτων και των προϊόντων
µε βάση το κρέας, προελέυσεως τρίτων χωρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (2), και ιδίως τα άρθρα
14 και 22,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι υγειονοµικοί όροι και η κτηνιατρική πιστοποίηση για
εισαγωγές νωπών κρεάτων από την Κολοµβία, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία, τη Χιλή και την
Αργεντινή έχουν θεσπισθεί µε την απόφαση 93/402/ΕΟΚ
της Επιτροπής (3) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 2001/325/ΕΚ (4).

(1)

Στις εισαγωγές νωπών κρεάτων πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι διαφορετικές επιδηµιολογικές καταστάσεις στις εν
λόγω χώρες, και συγκεκριµένα στα διάφορα τµήµατα του
εδάφους τους.

(2)

Οι αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές των ενδιαφεροµένων χωρών
πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι οι χώρες τους ή οι περιοχές
τους ήσαν, τουλάχιστον επί δώδεκα µήνες, απαλλαγµένες
από την πανώλη των βοοειδών, καθώς και από τον αφθώδη
πυρετό. Επιπλέον, οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων
χωρών πρέπει να µεριµνούν να κοινοποιούν στην Επιτροπή
και στα κράτη µέλη, εντός 24 ωρών, µε τηλεοµοιτυπία,
τέλεξ ή τηλεγράφηµα, την επιβεβαίωση της εµφάνισης
οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες ασθένειες ή τη
µεταβολή της πολιτικής εµβολιασµού κατά των εν λόγω
ασθενειών.

(3)

Στις 23 Απριλίου 2001, οι αρχές της Ουρουγουάης επιβεβαίωσαν την εµφάνιση εστιών αφθώδους πυρετού, στο διαµέρισµα Soriano. Αναφέρθηκαν περαιτέρω εστίες της ασθένειας σε άλλες περιοχές και πραγµατοποιήθηκε επείγων
εµβολιασµός.

(4)

Οι αρµόδιες αρχές της Ουρουγουάης ανέστειλαν την πιστοποίηση νωπού κρέατος από τα υπόψη είδη προς την ΕΚ στις
23 Απριλίου 2001, έως ότου καταστεί σαφής η κατάσταση.

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

302 της 31.12.1972, σ. 28.
24 της 30.1.1998, σ. 31.
179 της 22.7.1993, σ. 11.
115 της 25.4.2001, σ. 7.

93/402/ΕΟΚ

πρέπει

να

τροποποιηθεί

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 93/402/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 2
1.

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές:

α) όλων των νωπών κρεάτων από την Ουρουγουάη, που έχουν
παραχθεί έως και τις 23 Μαρτίου 2001 και πιστοποιηθεί
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 93/
402/ΕΟΚ·
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β) νωπού κρέατος χωρίς κόκαλα και παραπροϊόντα σφαγίων που
διοχετεύονται προς τη µεταποίηση και που έχουν παραχθεί πριν
από τις 23 Μαρτίου 2001 έως τις 23 Απριλίου 2001, και
πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην
απόφαση 93/403/ΕΟΚ.
2.
Αποστολές νωπού κρέατος µε κόκαλα και παραπροϊόντων
σφαγίων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
εκτός αυτών που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχείο β), οι οποίες
έχουν παραχθεί µετά τις 23 Μαρτίου 2001, δεν εισάγονται στην
Κοινότητα.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί βάσει του αποτελέσµατος της
εκστρατείας εµβολιασµού που θα οληκληρωθεί στις 24 Μαΐου
2001.

19.5.2001
Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2001.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

19.5.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(∆ιατύπωση αριθ. 03/2001)

Χώρα

Νωπά κρέατα µε κόκαλα, αλλά χωρίς εντόσθια

Νωπά κρέατα χωρίς κόκαλα, εκτός των εντοσθίων
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (1)
Εντόσθια
Βοοειδών

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Χοίροι

Ιπποειδή

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Χοίροι

Ιπποειδή

ΑΚ (*)

Προβάτων

ΠΚ (*)
2

3

4

ΤΖΣ (*)

ΤΖΣ (*)

Αργεντινή

AR

—

—

—

∆

—

—

—

∆

—

—

—

—

—

—

—

Βραζιλία

BR

—

—

—

∆

—

—

—

∆

—

—

—

—

—

—

—

BR-1

—

—

—

∆

Α

—

—

∆

—

—

—

—

—

ΣΤ

—

Χιλή

CL

Β

Β

Η

∆

Α

Γ

Η

∆

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Κολοµβία

CO

—

—

—

∆

—

—

—

∆

—

—

—

—

—

—

—

CO-1

—

—

—

∆

Α

—

—

∆

—

—

—

—

—

—

—

CO-2

—

—

—

∆

—

—

—

∆

—

—

—

—

—

—

—

CO-3

—

—

—

∆

Α

—

—

∆

—

—

—

—

—

—

—

Παραγουάη

PY

—

—

—

∆

Α

—

—

∆

—

—

—
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1

(1) Τα γράµµατα (Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ και Η) που εµφαίνονται στον πίνακα, αντιστοιχούν στα υποδείγµατα ειδικών υγειονοµικών εγγυήσεων, που περιγράφονται στο παράρτηµα III µέρος 2 της απόφασης 93/402/ΕΟΚ και που θα πρέπει να εφαρµόζονται για κάθε
προϊόν και καταγωγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
(*) ΑΚ: Ανθρώπινη κατανάλωση.
ΠΚ: Προορίζονται για τη βιοµηχανία θερµικά επεξεργασµένων προϊόντων µε βάση το κρέας:
1 = καρδιές,
2 = συκώτια,
3 = µασητήριοι µύες,
4 = γλώσσες.
ΤΖΣ: Προορίζονται για τη βιοµηχανία τροφίµων για ζώα συντροφιάς.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2001
για την τροποποίηση, για έκτη φορά, της απόφασης 2001/223/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στις Κάτω Χώρες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1478]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/389/ΕΚ)
παράρτηµα Ι περιοχές προς τις παρατιθέµενες στο
παράρτηµα ΙΙ, και, επιπροσθέτως, στην υπόλοιπη χώρα,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

— το κρέας που προορίζεται για ενδοκοινοτικό εµπόριο
και εξαγωγή θα διαχωρίζεται πλήρως από το κρέας που
φέρει την υγειονοµική σήµανση όπως προβλέπεται στην
απόφαση 2001/305/ΕΚ, και θα τοποθετείται σε εγκαταστάσεις όπου δεν υπάρχει κρέας που φέρει την υγειονοµική σήµανση όπως προβλέπεται στην απόφαση 2001/
305/ΕΚ.

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 από 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 από την οδηγία
92/118/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 9,

(5)

Η κατάσταση θα επανεξεταστεί κατά τη συνεδρίαση της
µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής που είναι προγραµµατισµένη για τις 29 Μαΐου 2001, και τα µέτρα θα προσαρµοστούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(6)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ως επακόλουθο της εκδήλωσης εστιών αφθώδους πυρετού
στις Κάτω Χώρες, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2001/
223/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον
αφθώδη πυρετό στις Κάτω Χώρες (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 2001/364/ΕΚ (5).

(1)

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 διάθεσης στην αγορά
και εµπορίας ζώντων δίχηλων ζώων και ορισµένων από τα
προϊόντα τους. Ωστόσο, το τελευταίο κρούσµα αναφέρθηκε
στις 21 Απριλίου 2001.

(2)

Υπό το πρίσµα της εξέλιξης της νόσου κρίνεται εποµένως
ενδεδειγµένη η περαιτέρω προσαρµογή της διαίρεσης σε
περιφέρειες και η θέσπιση διατάξεων για τη σφαγή ζώων
προερχόµενων από απαλλαγµένες από τη νόσο περιοχές στα
σφαγεία που ορίζονται στο παράρτηµα I.

(3)

Κατά τη συνεδρίαση της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,
στις 15 Μαΐου 2001, οι Κάτω Χώρες δήλωσαν, σχετικά µε
τις προτεινόµενες τροποποιήσεις της απόφασης 2001/
223/ΕΚ, ότι:

(4)

— προκειµένου να αποτραπεί η µετακίνηση ζώντων ζώων
των ευπαθών στη νόσο ειδών, θα διενεργούνται συνεχείς
έλεγχοι στη διακίνηση από τις παρατιθέµενες στο
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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.
82 της 22.3.2001, σ. 29.
129 της 11.5.2001, σ. 47.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2001/223/ΕΚ της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα
ακόλουθα:
«β) νωπά κρέατα λαµβανόµενα 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 σφραγισµένο µεταφορικό µέσο, σε σφαγείο υποδειχθέν από τις αρµόδιες αρχές
και ευρισκόµενο εντός της περιοχής που αναφέρεται στο
παράρτηµα Ι εκτός της προστατευτικής ζώνης προς άµεση
σφαγή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
— 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, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
95/23/ΕΚ·
— το σφαγείο θα λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό
έλεγχο και δεν θα παράγει κρέας σύµφωνα µε τις διατάξεις του κατωτέρω στοιχείου ε)·
— 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 και από
κρέατα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κατωτέρω
στοιχείου ε)·
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— 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.»
2. Το άρθρο 12α αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Άρθρο 12α
1.
Οι Κάτω Χώρες, διασφαλίζουν την απαγόρευση της αποστολής σε άλλα κράτη µέλη ζώντων ζώων των ευπαθών στον
αφθώδη πυρετό ειδών από τις περιοχές της επικράτειάς τους
που δεν εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι ή στο παράρτηµα ΙΙ.
2.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 και
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 2001/327/ΕΚ,
οι αρµόδιες αρχές του τόπου αναχώρησης µπορούν, από τις 15
Μαΐου 2001, να επιτρέπουν τη µεταφορά ζώντων χοίρων από
εκµετάλλευση η οποία βρίσκεται εκτός των περιοχών που εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι και παράρτηµα ΙΙ απευθείας σε σφαγείο
άλλου κράτους µέλους για άµεση σφαγή, υπό τον όρο κοινοποίησης στις κεντρικές κτηνιατρικές αρχές του τόπου προορισµού και τυχόν κράτους µέλους διαµετακόµισης.»
3. Στο παράρτηµα II, οι φράσεις:
«— οι επαρχίες Noord-Holland και Drenthe·
— οι περιοχές της επαρχίας της Zuid-Holland, οι οποίες
βρίσκονται βορείως του Merwede-Maas-Hollands DiepHaringvliet·
— η επαρχία του Friesland, εκτός των περιοχών της επαρχίας
αυτής που εµφαίνονται στο παράρτηµα I·
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— η επαρχία του Flevoland, εκτός των περιοχών της επαρχίας
αυτής που εµφαίνονται στο παράρτηµα I·
— η επαρχία του Groningen, εκτός των περιοχών της επαρχίας αυτής που εµφαίνονται στο παράρτηµα I·
— οι περιοχές της επαρχίας Gelderland που βρίσκονται
βορείως του ποταµού Rijn-Waal-Merwede µεταξύ των
συνόρων µε τη Γερµανία και των συνόρων µε την επαρχία
Zuid-Holland, εκτός των περιοχών της επαρχίας αυτής που
εµφαίνονται στο παράρτηµα I.»
αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
«— η επαρχία Drenthe·
— οι επαρχίες Friesland και Groningen, εκτός των περιοχών
των επαρχιών αυτών που εµφαίνονται στο παράρτηµα I·
— οι επαρχίες Overijssel και Flevoland, εκτός των περιοχών
των επαρχιών αυτών που εµφαίνονται στο παράρτηµα I·
— η επαρχία Utrecht ανατολικώς του αυτοκινητοδρόµου A
27, εκτός των περιοχών της επαρχίας αυτής που εµφαίνονται στο παράρτηµα I·
— οι περιοχές της επαρχίας Gelderland που ευρίσκονται
βορείως του ποταµού Rijn-Waal-Merwede µεταξύ των
συνόρων µε τη Γερµανία και των συνόρων µε την επαρχία
Zuid-Holland, εκτός των περιοχών της επαρχίας αυτής που
εµφαίνονται στο παράρτηµα I.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2001.

— η επαρχία του Overijssel, εκτός των περιοχών της επαρχίας
αυτής που εµφαίνονται στο παράρτηµα I·

Για την Επιτροπή

— η επαρχία της Ουτρέχτης, εκτός των περιοχών της επαρχίας
αυτής που εµφαίνονται στο παράρτηµα I·

Μέλος της Επιτροπής

David BYRNE

