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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1456/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2549/2000 περί πρόσθετων τεχνικών µέτρων για την
αποκατάσταση του αποθέµατος του µπακαλιάρου gadus morhua στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση
ICES VII a)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(4)
(5)

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

Οι όροι που καθορίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2549/2000 (4), προορίζονται να εξασφαλίσουν ότι η σειρά
των αλιευτικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται στη
Θάλασσα της Ιρλανδίας, επιτρέπει να αποφεύγεται, στο
µέτρο του δυνατού, η αλίευση ιχθυδίων µπακαλιάρου.

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης οποιουδήποτε βενθοπελαγικού συρόµενου διχτυού, πλην φύλλου διχτυώµατος, που περιλαµβάνει
σάκο τράτας ή/και τεµάχιο επέκτασης, κατασκευασµένο αποκλειστικά ή εν µέρει από πολλαπλά νήµατα κατασκευής
διχτυών καθώς και οποιουδήποτε βενθοπελαγικού συρόµενου διχτυού, πλην φύλλου διχτυώµατος, που περιλαµβάνει
σάκο τράτας ή/και τεµάχιο επέκτασης, κατασκευασµένου µε
νήµατα άνω των 6 mm.

(3)

Εντούτοις, οι πρόσφατες επιστηµονικές γνώµες συµπίπτουν
µε τη γνώµη των αλιέων ότι, ένας σάκος τράτας ή/και
τεµάχιο επέκτασης, που είναι κατασκευασµένο από διπλό
νήµα πάχους µέχρι 4 mm, είναι ισοδύναµο, από τεχνικής

(6)

απόψεως, µε ένα σάκο τράτας ή/και τεµάχιο επέκτασης,
όπως καθορίζονται σήµερα.
Επιβάλλεται, εποµένως, ορισµένοι αλιείς να µπορούν να
χρησιµοποιούν σάκους τράτας µε διπλό νήµα.
Το κείµενο του άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού αναφέρεται στους όρους οι οποίοι ίσχυαν µόνο κατά τη διάρκεια
του 2000 και, ως εκ τούτου, ενδείκνυται να αντικατασταθεί
από κείµενο, το οποίο θα προβλέπει την απαιτούµενη τροποποίηση.
Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2549/2000 θα
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
Παρά τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι
1 και 2, στο πλαίσιο της αλιείας µε συρόµενα εργαλεία στη
Θάλασσα της Ιρλανδίας, επιτρέπεται η χρήση σάκου τράτας
ή/και τεµαχίου επέκτασης, κατασκευασµένου από διπλό νήµα
δικτυώµατος του οποίου το πάχος κάθε µεµονωµένου νήµατος
δεν υπερβαίνει τα 4 mm.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL

(1) ΕΕ C 180 E της 26.6.2001, σ. 311.
(2) Γνώµη που δόθηκε στις 5 Ιουλίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που δόθηκε στις 30 Μαΐου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 292 της 21.11.2000, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1457/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 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 18 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 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

064
091
092
999
052
628
999
052
999
388
524
528
999
388
400
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
800
804
999
052
064
999
052
400
999
052
999
064
624
999

60,0
53,1
53,1
55,4
65,3
126,4
95,8
69,1
69,1
73,4
76,6
67,0
72,3
88,6
86,3
98,9
83,9
100,8
72,1
143,5
105,7
97,5
84,3
69,1
68,6
67,4
118,3
81,5
172,1
133,4
152,8
324,6
241,9
283,3
186,2
186,2
122,1
284,4
203,3

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(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. 1458/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2700/93 και του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2342/1999 όσον αφορά την εφαρµογή των καθεστώτων πριµοδοτήσεων στους τοµείς του αιγοπροβείου κρέατος και του βοείου κρέατος και για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999
λόγω κτηνιατρικών µέτρων. Οι παρεκκλίσεις αυτές εφαρµόζονται επίσης στις καταστάσεις που προκύπτουν από την
εφαρµογή των προαναφερόµενων µέτρων όταν τα ζώα σφάζονται κατόπιν απόφασης κτηνιάτρου µε στόχο την προστασία των ζώων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2467/98 του Συµβουλίου, της 3ης
Νοεµβρίου 1998, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του
πρόβειου και αιγείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1669/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 8, το άρθρο
6 παράγραφος 7, το άρθρο 11 παράγραφος 5, το άρθρο 13
παράγραφος 5 και το άρθρο 50 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)
Σε περιπτώσεις αφθώδους πυρετού, που εµφανίστηκαν σε
πολλά κράτη µέλη, άρχισε η λήψη ορισµένων µέτρων που
θεσπίστηκαν µε βάση 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 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/118/ΕΟΚ (5), και µε βάση την οδηγία 85/511/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 18ης Νοεµβρίου 1985, για τη θέσπιση
κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση του αφθώδους
πυρετού (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.
(2)
Τα µέτρα αυτά επιβάλλουν τον περιορισµό των µετακινήσεων ζώων σε ορισµένες περιοχές. Από αυτό µπορεί να
προκύψει κατάσταση ώστε οι παραγωγοί να µην είναι πλέον
σε θέση να ανταποκριθούν σε ορισµένες υποχρεώσεις που
υπέχουν δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2700/93 της
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεµβρίου 1993, για λεπτοµερείς
κανόνες εφαρµογής της πριµοδότησης υπέρ των παραγωγών
αιγοπροβείου κρέατος (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 394/2001 (8), και από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 της Επιτροπής, της 28ης
Οκτωβρίου 1999, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου για κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος, όσον αφορά τα καθεστώτα πριµοδοτήσεων (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 192/2001 (10). Πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί στα
κράτη µέλη να παρεκκλίνουν προσωρινά από ορισµένους
κανόνες που εφαρµόζονται υπό κανονικές συνθήκες, στο
βαθµό που θα διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα των εν
(1) ΕΕ L 312 της 20.11.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 8.
(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(4) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.
(5) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49.
(6) ΕΕ L 315 της 26.11.1985, σ. 11.
(7) ΕΕ L 245 της 1.10.1993, σ. 99.
(8) ΕΕ L 58 της 28.2.2001, σ. 9.
(9) ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 30.
(10) ΕΕ L 29 της 31.1.2001, σ. 27.

(3)

Στο πλαίσιο της πριµοδότησης ανά προβατίνα και της πριµοδότησης ανά αίγα, που θεσπίστηκε από το άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98, προκειµένου να ληφθεί
υπόψη η ειδική κατάσταση των παραγωγών των οποίων ένα
ή περισσότερα ζώα σφάζονται πριν από την τελευταία ηµέρα
της περιόδου υποχρεωτικής παραµονής των ζώων την εκµετάλλευση λόγω της εφαρµογής των εν λόγω κτηνιατρικών
µέτρων, πρέπει να επιτραπεί η χορήγηση πριµοδότησης, εφόσον εξακριβώνει ότι τα εν λόγω ζώα θα είχαν εκπληρώσει
τους όρους επιλεξιµότητας που προβλέπονται από τους
ορισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 4 και
5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90 του Συµβουλίου,
της 27ης Νοεµβρίου 1990, για τον καθορισµό των γενικών
κανόνων σχετικά µε τη χορήγηση πριµοδότησης στους
παραγωγούς προβείου και αιγείου κρέατος (11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2825/
2000 (12), αν δεν είχαν σφαγεί.

(4)

Στο πλαίσιο της ειδικής πριµοδότησης για τα αρσενικά
βοοειδή, που θεσπίστηκε από το άρθρο 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999, και της πριµοδότησης στη θηλάζουσα αγελάδα, που θεσπίστηκε από το άρθρο 6 του ίδιου
κανονισµού, για να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των
παραγωγών των οποίων ένα ή περισσότερα ζώα εσφάγησαν
κατά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής παραµονής
των ζώων στην εκµετάλλευση µετά από την εφαρµογή των
προαναφερθέντων κτηνιατρικών µέτρων, πρέπει να επιτραπεί
η χορήγηση της ειδικής πριµοδότησης ή της πριµοδότησης
στη θηλάζουσα αγελάδα, για τα ζώα που αφορούν τα µέτρα
αυτά.

(5)

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης εκτατικοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999,
όταν τα ζώα παραµένουν στην εκµετάλλευση λόγω απαγόρευσης µετακινήσεων που αποφασίστηκε από την κτηνιατρική αρχή λόγω επιζωοτία, εφαρµόζεται κατ’ αποκοπή
διορθωτικός συντελεστής, κατά τη δάρκεια της περιόδου
εφαρµογής ενός τέτοιου µέτρου, στον αριθµό των ΜΧΖ που
διαπιστώθηκε στην εκµετάλλευση κατά την εν λόγω περίοδο
για να καθοριστεί ο δείκτης πυκνότητας, δυνάµει του άρθρου 32 παράγραφος 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/
1999. Για να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις επί του αριθµού των ΜΧΖ των κτηνιατρικών µέτρων των οποίων παρατείνεται η διάρκεια εφαρµογής, πρέπει να προβλεφθεί ότι ο
προαναφερθείς κατ’ αποκοπή διορθωτικός συντελεστής µπορεί να µειωθεί πέραν µιας ορισµένης διάρκειας εφαρµογής
των µέτρων αυτών.

(11) ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 7.
(12) ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 1.
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(7)

(8)
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Στο πλαίσιο της πριµοδότησης αυτής που προβλέπεται στο
άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, λόγω
των περιορισµών των µετακινήσεων των ζώων, οι παραγωγοί
δεν δύναται να τηρήσουν την προθεσµία που προβλέπεται
στο άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2342/1999 µεταξύ του τέλους της δίµηνης ελάχιστης
περιόδου υποχρεωτικής παραµονής των ζώων στην εκµετάλλευση και της ηµεροµηνίας σφαγής. Πρέπει, συνεπώς, να
επιτραπεί στα κράτη µέλη να παρατείνουν την προθεσµία
αυτή, λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα αποστολής των
ζώων προς τα άλλα κράτη µέλη.

παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2700/
93 και (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 µε τους όρους που προβλέπονται
από τον παρόντα κανονισµό.

Στο πλαίσιο της ίδιας πριµοδότησης σφαγής που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999,
οι περιορισµοί στις µατακινήσεις των ζώων έχουν ως αποτέλεσµα, σε ορισµένες περιπτώσεις, να έχουν παραµείνει οι
µόσχοι επί µακρότερο χρόνο στις εκµεταλλεύσεις και να
πληρούν πλέον, κατά τη σφαγή τους µετά την άρση των εν
λόγω περιορισµών, τους όρους ηλικίας και βάρους που
θεσπίστηκαν στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του εν λόγω
άρθρου. Για να µην τιµωρηθούν οι παραγωγοί για τα ζώα
των οποίων το βάρος είναι υπερβολικό για λόγους ανεξαρτήτους της θέλησής τους, πρέπει να επιτραπεί, κατά τη
διάρκεια περιορισµένης περιόδου, η χορήγηση πριµοδότησης στη σφαγή για τους µόσχους που δεν πληρούν
πλέον τους προαναφερθέντες όρους ηλικίας και βάρους. Για
το σκοπό αυτό, το άρθρο 50 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1254/1999 επιτρέπει να ληφθούν τα µέτρα που απαιτούνται για την επίλυση συγκεκριµένων πρακτικών προβληµάτων.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2700/93, τα ζώα που σφάζονται µετά την εφαρµογή
του µέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 1 πριν από την τελευταία
ηµέρα της περιόδου υποχρεωτικής παραµονής των ζώων στην εκµετάλλευση, είνα επιλέξιµα για τη χορήγηση της πριµοδότησης στην
προβατίνα ή της πριµοδότησης στην αίγα. Γι’ αυτό η αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους διασφαλίζει, µε βάση τα στοιχεία που υπάρχουν κατά τη σφαγή, ότι το ζώο θα είχε εκπληρώσει τους όρους
που προβλέπονται από τους ορισµούς που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90, εάν
δεν είχε σφαγεί.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης εκτατικοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999,
όταν τα ζώα παραµένουν στην εκµετάλλευση περισσότερο
χρόνο από ότι κανονικά λόγω εκτάκτου κατάστασης της
αγοράς, εφαρµόζεται ένας κατ’ αποκοπή διορθωτικός συντελεστής, κατά τη διάρκεια περιορισµένης περιόδου, στον
αριθµό των ΜΧΖ που διαπιστώνεται στην εκµετάλλευση για
την εν λόγω περίοδο για να καθοριστεί ο δείκτης πυκνότητας, δυνάµει του άρθρου 32 παράγραφος 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999. Για να ληφθεί η επίπτωση των
περιορισµών των µετακινήσεων των ζώων επί της κατάστασης των παραγωγών όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής του κατ’ αποκοπή διορθωτικού συντελεστή, πρέπει να
παραταθεί η περίοδος αυτή κατά δύο µήνες.

(9)

Έχοντας υπόψη την εξέλιξη των γεγονότων, επιβάλλεται η
άµεση θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κοινής συνενδρίασης της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος και της επιτροπής διαχείρισης προβατοειδών και αιγοειδών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο βαθµό που απαιτείται για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που θεσπίστηκαν µε βάση την οδηγία 90/425/
ΕΟΚ και την οδηγία 85/511/ΕΟΚ, για να καταπολεµηθεί ο
αφθώδης πυρετός και να προληφθεί η διάδοσή του, και για να
αµβλυνθούν οι επιπτώσεις από την παράταση της εκτάκτου κατάστασης της αγοράς που προκύπτει από τα µέτρα αυτά, θεσπίζονται

Οι παρεκκλίσεις αυτές εφαρµόζονται επίσης στις καταστάσεις που
προκύπτουν από την εφαρµογή των προαναφερόµενων µέτρων όταν
τα ζώα σφάζονται κατόπιν αποφάσεως κτηνιάτρου µε στόχο την
προστασία των ζώων.
Άρθρο 2

Άρθρο 3
1.
Η σφαγή ζώου κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής παραµονής των ζώων στην εκµετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999, όσον αφορά την ειδική
πριµοδότηση µετά από τη λήψη µέτρου που αναφέρεται στο άρθρο
1, δεν αποτελεί εµπόδιο για τη χορήγηση της ειδικής πριµοδότησης
στον παραγωγό.
2.
Η σφαγή ζώου κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής παραµονής των ζώων στην εκµετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 16
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999, όσον αφορά τη θηλάζουσα
αγελάδα, δεν αποτελεί εµπόδιο για τη χορήγηση της ειδικής πριµοδότησης στον παραγωγό.
Άρθρο 4
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 32 παράγραφος 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999, στην περίπτωση κατά την οποία το
µέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 1 το οποίο απαγορεύει να
εγκαταλείψει το ζώο τη µονάδα παραγωγής, εκτός εάν µεταφέρεται
για σφαγή, εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια περιόδου µεγαλύτερη
των τριών συνεχών µηνών:
— ο συντελεστής που προβλέπεται στο άρθρο αυτό πρέπει να
µειωθεί σε 0,5 κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η
κτηνιατρική απόφαση εφαρµόζεται πέραν των τριών
προαναφερθέντων µηνών,
— η προθεσµία των είκοσι ηµερών µπορεί να παραταθεί από το
κράτος µέλος έως και 30 µέρες.
Άρθρο 5
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, στην περίπτωση όπου, µετά την
εφαρµογή µέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 1, οι µόσχοι δεν
µπόρεσαν να εγκαταλείψουν τη µονάδα παραγωγής για να σφαγούν, η πριµοδότηση σφαγής χορηγείται για τους µόσχους ηλικίας
µεγαλύτερης του ενός µηνός και µικρότερης των οκτώ µηνών και
βάρους σφαγίου µικρότερου των 175 χιλιογράµµων που έχουν
σφαγεί από την ηµεροµηνία άρσεως του µέτρου και έως τις 30
Ιουνίου 2001.
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Γι’ αυτό, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία κατά τη σφαγή, θα διασφαλίσει ότι το ζώο πληροί
τους άλλους όρους επιλεξιµότητας για τη χορήγηση της πριµοδότησης.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999, στις περιπτώσεις εφαρµογής
µέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 1, οποιοδήποτε κράτος µέλος
µπορεί να παρατείνει την προθεσµία που προβλέπεται από το
άρθρο αυτό µεταξύ του τέλους της ελάχιστης δίµηνης περιόδου
υποχρεωτικής παραµονής των ζώων στην εκµετάλευση και της
ηµεροµηνίας σφαγής:
— έως και κατ’ ανώτατο όριο δύο µήνες µείον µία ηµέρα,
— έως και κατ’ ανώτατο όριο τρεις µήνες, όταν ισχύει απαγόρευση
αποστολών προς τα άλλα κράτη µέλη, εφόσον το κράτος µέλος
διασφαλίζει ότι έχει χορηγηθεί µία µόνο πριµοδότηση σφαγής
ανά ζώο.

18.7.2001
Άρθρο 6

Στο άρθρο 32 παράγραφος 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/
1999, η ηµεροµηνία «15 Μαρτίου 2001» αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία «15 Μαΐου 2001».

Άρθρο 7
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 εφαρµόζονται στις αιτήσεις ενισχύσεων
που κατατέθηκαν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1459/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1046/2001 σχετικά µε τη θέσπιση έκτακτων µέτρων
στήριξης της αγοράς στον τοµέα του χοιρείου και του βοείου κρέατος στις Κάτω Χώρες
στήριξης της αγοράς στον τοµέα του χοιρείου και του
βοείου κρέατος για το εν λόγω κράτος µέλος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(2)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του
χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 20,

Χάρη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον υγειονοµικό
τοµέα, θα πρέπει να τεθεί τέρµα στην εφαρµογή των
έκτακτων µέτρων στήριξης της αγοράς. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1046/2001.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κοινής συνεδρίασης των επιτροπών διαχείρισης χοιρείου και βοείου κρέατος,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (3), και ιδίως το άρθρο 39,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Λόγω της εµφάνισης αφθώδους πυρετού σε ορισµένες
περιοχές των Κάτω Χωρών, οι αρχές της χώρας έλαβαν
υγειονοµικά µέτρα δυνάµει του άρθρου 9 της οδηγίας 85/
511/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Νοεµβρίου 1985,
σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της
Φινλανδίας και της Σουηδίας. Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1046/2001 της Επιτροπής (5), θεσπίστηκαν έκτακτα µέτρα

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1046/2001 καταργείται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευση 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, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

282
156
160
315
145

της
της
της
της
της

1.11.1975, σ. 1.
29.6.2000, σ. 5.
26.6.1999, σ. 21.
26.11.1985, σ. 11.
31.5.2001, σ. 31.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1460/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
νεται υπόψη για τον καθορισµό των επιστροφών που
εφαρµόζονται σε αυτά τα ίδια προϊόντα που εξάγονται στην
ίδια κατάσταση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1516/96 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

(3)

Το άρθρο 11 της συµφωνίας για τον γεωργικό τοµέα, η
οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, επιβάλλει όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να υπερβαίνει την
επιστροφή που εφαρµόζεται για το ίδιο αυτό προϊόν όταν
εξάγεται ως έχει.

(4)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(5)

Tα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 του κανονισµού αυτού και των τιµών στην
Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από µια επιστροφή κατά την
εξαγωγή όταν τα προϊόντα αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του ίδιου
κανονισµού· ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000 περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή
εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης, των κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής περί
χορηγήσεως επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ύψους τους (3), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2390/2000 (4), προσδιόρισε
τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθορισθεί ύψος επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό
µορφή εµπορευµάτων που αναφέρονται στο παράρτηµα του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000 το ύψος της επιστροφής ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται για διάρκεια ίση µε εκείνη που λαµβά-

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών που εφαρµόζονται για τα βασικά προϊόντα που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 και αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, και τα οποία εξάγονται υπό
µορφή εµπορευµάτων που υπάγονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, καθορίζονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

282
189
177
276

της
της
της
της

1.11.1975, σ. 49.
30.7.1996, σ. 99.
15.7.2000, σ. 1.
28.10.2000, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2001, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται
στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός
ΣΟ

0407 00

Περιγραφή εµπορευµάτων

Προορισµός
(1)

Ύψος των
επιστροφών

Αυγά πτηνών µε το τσόφλι τους, νωπά, διατηρηµένα ή βρασµένα:
– Αυγά πουλερικών ορνιθώνα:

0407 00 30

– – Άλλα:
α) Σε περίπτωση εξαγωγής αυγοαλβουµίνης που υπάγεται στους
κωδικούς ΣΟ 3502 11 90 και 3502 19 90

β) Σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων
0408

02
03
04
01

8,00
8,00
4,00
4,00

01

30,00

01

13,00

01

13,00

01

33,00

01

8,00

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραµένα,
βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς
διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
– Κρόκοι αυγών:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Αποξεραµένοι:
– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:
Χωρίς γλυκαντικά

0408 19

– – Άλλοι:
– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:

ex 0408 19 81

– – – – Σε υγρή κατάσταση:
Χωρίς γλυκαντικά

ex 0408 19 89

– – – – Κατεψυγµένοι:
Χωρίς γλυκαντικά
– Άλλα:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Αποξεραµένα:
– – – Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:
Χωρίς γλυκαντικά

0408 99
ex 0408 99 80

– – Άλλα:
– – – Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:
Χωρίς γλυκαντικά

(1) Οι
01
02
03
04

προορισµοί είναι οι ακόλουθοι:
οι τρίτες χώρες,
Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Οµάν, Κατάρ, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Υεµένη, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ και Ρωσία,
Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες και Αίγυπτος,
όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία και τους προορισµούς 02 και 03.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1461/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών κατά την εισαγωγή στους τοµείς του κρέατος πουλερικών
και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουµίνης και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1484/95
τικών τιµών στους τοµείς του κρέατος πουλερικών και των
αυγών καθώς και της αυγοαλβουµίνης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(2)

Προκύπτει από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία
βασίζεται ο καθορισµός των αντιπροσωπευτικών τιµών, για
τα προϊόντα των τοµέων του κρέατος πουλερικών και των
αυγών, καθώς και της αυγοαλβουµίνης ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιµές για τις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη τις διακυµάνσεις
των τιµών ανάλογα µε την προέλευση· ότι πρέπει, συνεπώς,
να δηµοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιµές.

(3)

Πρέπει να εφαρµοστεί η τροποποίηση αυτή το συντοµότερο
δυνατό λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών.

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
των αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1516/96 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
του κρέατος πουλερικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (4), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου, όσον αφορά το κοινό καθεστώς συναλλαγών για την
αυγοαλβουµίνη και την λακταλβουµίνη (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1150/2001 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος σχετικά µε την εφαρµογή των αντιπροσωπευ-

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

282
189
282
305
282
145
156

της
της
της
της
της
της
της

1.11.1975, σ. 49.
30.7.1996, σ. 99.
1.11.1975, σ. 77.
19.12.1995, σ. 49.
1.11.1975, σ. 104.
29.6.1995, σ. 47.
13.6.2001, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2001, για καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών στους τοµείς του
κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουµίνης και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1484/95
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αντιπροσωπευτική
τιµή
(EUR/100 kg)

Εγγύηση
που αναφέρεται
στο άρθρο 3,
παράγραφος 3
(EUR/100 kg)

Προέλευση
(1)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

0207 14 10

Τεµάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγµένους πετεινούς ή
κότες

289,5
285,4
250,0

3
4
15

01
02
03

0207 14 70

Άλλα τεµάχια πουλερικών, κατεψυγµένα

270,0

4

01

(1) Προέλευση εισαγωγών:
01 Βραζιλία
02 Ταϊλάνδη
03 Κίνα.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1462/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των αυγών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
παρούσα κατάσταση των αγορών στον τοµέα των αυγών
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής σε τέτοιο ποσό που
επιτρέπει τη συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο
και επίσης λαµβάνει υπόψη το χαρακτήρα των εξαγωγών
αυτών των προϊόντων καθώς και τη σηµασία τους κατά την
παρούσα στιγµή.

(4)

Tα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1516/96 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/
75, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς και
εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Η παρούσα κατάσταση της αγοράς σε ορισµένες τρίτες
χώρες και ο ανταγωνισµός για ορισµένους προορισµούς
καθιστούν αναγκαίο τον καθορισµό µιας διαφοροποιηµένης
επιστροφής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα των αυγών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των κωδικών των προϊόντων για εξαγωγή, για τα
οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 8 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, και τα ποσά της επιστροφής
αυτής καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49.
(2) ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 99.

18.7.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 194/13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα
των αυγών
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

0407 00 11 9000
0407 00 19 9000
0407 00 30 9000

A02
A02
E01
E03
E05
E04
E04
E04
E06
E04

EUR/100 τεµάχια
EUR/100 τεµάχια
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0408 11 80 9100
0408 19 81 9100
0408 19 89 9100
0408 91 80 9100
0408 99 80 9100

Ποσό των επιστροφών

2,15
1,00
8,00
8,00
4,00
30,00
13,00
13,00
33,00
8,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
28.9.2000, σ. 14).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
Ε01
Ε03
E04
Ε05
E06

Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Οµάν, Κατάρ, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Υεµένη, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ και Ρωσία
Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες και Αίγυπτος
όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία και την Εσθονία
όλοι οι προορισµοί, εκτός από Ελβετία, Λιθουανία και τους προορισµούς Ε01 και Ε03
όλοι οι προορισµοί, εκτός από Ελβετία, Εσθονία και Λιθουανία

L 194/14
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1463/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος καταγωγής
Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας
των υγειονοµικών µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών
κρεάτων ή προϊόντων µε βάση το κρέας προέλευσης τρίτων
χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
97/79/ΕΚ (4),

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συµβουλίου, της 20ής
Ιουλίου 1998, σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στα
γεωργικά προϊόντα και στα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη
µεταποίησή τους, καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 (1), και ιδίως το άρθρο 30,
τον κανονισµό (ΕΚ} αριθ. 1918/98 της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεµβρίου 1998, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του βοείου κρέατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του
Συµβουλίου σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων προέλευσης κρατών Αφρικής,
Καραϊβικής και Ειρηνικού και για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 589/96 (2), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ακόλουθα κράτη µέλη εκδίδουν, στις 21 Ιουλίου 2001, πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που υπάγονται
στον τοµέα του βοείου κρέατος εκφρασµένα σε κρέας χωρίς
κόκαλα, καταγωγής ορισµένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες ποσότητες και
χώρες καταγωγής:
Ηνωµένο Βασίλειο:
— 850 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 1 000 τόνοι καταγωγής Ναµίµπιας,
— 920 τόνοι καταγωγής Ζιµπάµπουε·

Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1918/98 προβλέπει
τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για
προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος. Εντούτοις, οι εισαγωγές πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός των ορίων των
ποσοτήτων ου προβλέπονται για καθεµιά από αυτές τις
χώρες εξαγωγής.

Γερµανία:

Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήβηκαν από την
1η έως τις 10 Ιουλίου 2001, εκφρασµένες σε κρέας χωρίς
κόκαλα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1918/98,
δεν υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας,
Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και
Ναµίµπιας, τις ποσότητες που διατίθενται για τις χώρες
αυτές. Είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά
εισαγωγής για τις ζητούµενες ποσότητες από τις χώρες
αυτές.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών µπορούν να υποβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1918/98,
κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ηµερών του Αυγούστου 2001,
για τις ακόλουθες ποσότητες βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα:

Πρέπει να προβούµε στον καθορισµό των ποσοτήτων για τις
οποίες µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την 1η
Αυγούστου 2001, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας
52 100 τόνων.
Είναι χρήσιµο να υπενθυµιστεί ότι ο κανονισµός αυτός δεν
θίγει την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης
∆εκεµβρίου 1972, περί των υγειονοµικών προβληµάτων και

(1) ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 12.
(2) ΕΕ L 250 της 10.9.1998, σ. 16.

— 350 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας.

Άρθρο 2

Μποτσουάνα:

8 426 τόνοι,

Κένυα:

142 τόνοι,

Μαδαγασκάρη

7 579 τόνοι,

Σουαζιλάνδη:

3 363 τόνοι,

Ζιµπάµπουε:

3 280,05 τόνοι,

Ναµίµπια:

7 464 τόνοι.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Ιουλίου 2001.
(3) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.
(4) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

L 194/15
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1464/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του χοιρείου κρέατος
καθαρό βάρος των βρωσίµων προϊόντων, εξαιρέσει του
βάρους των οστών που ενδεχοµένως περιέχονται στα παρασκευάσµατα αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, η
κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2759/75, ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(6)

Πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές λαµβανοµένων υπόψη
των τροποποιήσεων της ονοµατολογίας των επιστροφών που
καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1384/2001 (4).

(7)

Πρέπει να περιοριστεί η χορήγηση επιστροφών στα προϊόντα
που µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Κοινότητας. Πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί, ότι για να απολαύουν
της επιστροφής, πρέπει στα προϊόντα να υπάρχει το υγειονοµικό σήµα όπως προβλέπεται αντίστοιχα στην οδηγία 64/
433/ΕΟΚ του Συµβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/23/ΕΚ (6), στην οδηγία 94/65/ΕΚ
του Συµβουλίου (7) και στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
97/76/ΕΟΚ (9).

(8)

Η επιτροπή διαχείρισης χοιρείου κρέατος δεν διατύπωσε
γνώµη στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2759/75, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω
κανονισµού δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την
εξαγωγή.

Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του χοιρείου
κρέατος οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής όπως ορίζεται κατωτέρω.

Για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0210 19 81, η επιστροφή
πρέπει να καθοριστεί σε ένα ποσό στο οποίο θα λαµβάνονται υπόψη, αφενός, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καθενός
των προϊόντων που περιλαµβάνονται σ’ αυτή τη διάκριση
και, αφετέρου, η προβλεπόµενη εξέλιξη του κόστους
παραγωγής στη διεθνή αγορά. Πρέπει, εντούτοις, για ορισµένα τυπικά ιταλικά προϊόντα του κωδικού ΣΟ
0210 19 81 να εξασφαλιστεί η διατήρηση της συµµετοχής
της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο.

Λόγω των όρων ανταγωνισµού σε ορισµένες τρίτες χώρες
που είναι εκ παραδόσεως οι πιο σηµαντικοί εισαγωγείς
προϊόντων των κωδικών ΣΟ ex 1601 00 και 1602, πρέπει
να προβλεφθεί για τα προϊόντα αυτά ένα ποσό στο οποίο θα
λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση αυτή. Πρέπει, εντούτοις, να
εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή θα παρέχεται µόνο για το

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1.
(2) ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 5.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των προϊόντων για εξαγωγή προς τα οποία χορηγείται
η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2759/75 και τα ποσά της επιστροφής αυτής καθορίζονται
στο παράρτηµα.
Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τους αντίστοιχους όρους υγειονοµικής σήµανσης, όπως προβλέπεται:
— στο παράρτηµα Ι κεφάλαιο XI της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ,
— στο παράρτηµα Ι κεφάλαιο VI της οδηγίας 64/65/ΕΚ,
— στο παράρτηµα Β κεφάλαιο VI της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ,
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιουλίου 2001.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

366 της 24.12.1987, σ. 1.
186 της 7.7.2001, σ. 28.
121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.
243 της 11.10.1995, σ. 7.
368 της 31.12.1994, σ. 10.
26 της 31.1.1977, σ. 85.
10 της 16.1.1998, σ. 25.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα
του χοιρείου κρέατος
Κωδικός
προϊόντος

Προορισµός

0210 11 31 9110
0210 11 31 9910
0210 12 19 9100
0210 19 81 9100
0210 19 81 9300
1601 00 91 9120
1601 00 99 9110
1602 41 10 9210
1602 42 10 9210
1602 49 19 9120

P05
P05
P05
P05
P05
P05
P05
P05
P05
P05

Μονάδα µέτρησης

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ποσό των
επιστροφών

65,00
65,00
0,00
68,00
55,00
20,00
15,00
45,00
24,00
0,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
28.9.2000, σ. 14).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
P05 Όλοι οι προορισµοί, µε εξαίρεση την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη
Βουλγαρία, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Λιθουανία.

L 194/18
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1465/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για τροποποίηση των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και
των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

επιστροφών κατά την εξαγωγή, που ισχύουν επί του παρόντος, σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

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 13 παράγραφος 2
τέταρτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών
σίτου ή σικάλεως έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1296/2001 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1425/2001 (4).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που περιλαµβάνονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1296/2001 των στοιχείων των οποίων
έλαβε γνώση η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
προϊόντων, ως έχουν, οι οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα του
τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1296/2001 τροποποιούνται σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα για τα
προϊόντα που αναφέρονται σ’ αυτό.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
176
191

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.2001, σ. 52.
13.7.2001, σ. 34.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2001, για τροποποίηση των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την
εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

—

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

—

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0
0
0
0
0
—
—
42,50
33,50
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιµιγδάλι συσσωµατωµένο, ουδεµία επιστροφή χορηγείται κατά την εξαγωγή.

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C01 Όλοι οι προορισµοί πλην της Πολωνίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1466/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
έχουν καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1438/2001
της Επιτροπής (5), όπως τροποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1445/2001 (6).

(1)

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή.
Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1438/2001,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1438/2001 αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 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
193
161
256
192
193

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
10.10.2000, σ. 13.
14.7.2001, σ. 17.
17.7.2001, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

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

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά:

0,00

0,00

1001 90 99

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

0,00

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

0,00

βασικής ποιότητας

15,22

5,22

1002 00 00

Σίκαλη

26,86

16,86

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

26,86

16,86

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

26,86

16,86

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

64,03

54,03

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

64,03

54,03

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

51,57

41,57

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

L 194/22

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18.7.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 13.7.2001 έως τις 16.7.2001)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

137,48

131,99

123,28

96,96

208,03 (**)

198,03 (**)

109,51 (**)

16,32

7,74

9,18

—

—

—

—

—

—

—

—

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

24,07

—

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

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 20,79 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 31,78 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1467/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για την απόρριψη των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

όλες οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής τέτοιων
προϊόντων που υποβλήθηκαν στις 13, 16 και 17 Ιουλίου 2001,

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),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/95 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου
1995, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών
και του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 409/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95, οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής για
προκαθορισµό των επιστροφών που αφορούν το προϊόν που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1101 90 91 και οι οποίες υποβλήθηκαν στις
13, 16 και 17 Ιουλίου 2001 απορρίπτονται.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις για προκαθορισµό των επιστροφών για το µαλακό σίτο, έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό το λόγο, αποφασίστηκε να απορριφθούν

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
117 της 24.5.1995, σ. 2.
60 της 1.3.2001, σ. 27.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1468/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2001
για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά
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 13 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή
για τα σιτηρά καθορίσθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1297/2001 της Επιτροπής (3).

(2)

Συναρτήσει των τιµών cif και των τιµών cif αγοράς υπό
προθεσµία της ηµέρας αυτής και αφού ληφθεί υπόψη η
προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά, που ισχύει επί του παρόντος.

(3)

Το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται µε την επιστροφή
σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· δύναται να τροποποιηθεί
κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο καθορισµών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές προϊόντων, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και
γ), (µε εξαίρεση τη βύνη), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 176 της 29.6.2001, σ. 54.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2001, για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται
κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
—
—
C01
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

7

1η
προ5θεσµία
8

2η
προθεσµία
9

3η
προθεσµία
10

4η
προθεσµία
11

5η
προθεσµία
12

6η
προθεσµία
1

—
—
—
—
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
0,00
—
–0,93
—
–0,93
—
–1,00
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0,00
0,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

—
—
—
—
0,00
—
–1,86
—
–1,86
—
–2,00
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0,00
0,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
—
0,00
—
–2,79
—
–2,79
—
0,00
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,19
–3,74
—
–3,82
—

—
—
—
—
0,00
—
–3,72
—
–3,72
—
–0,93
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0,00
0,00
—
–5,58
–4,98
—
–5,10
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C01 Όλοι οι προορισµοί πλην της Πολωνίας.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/37/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Ιουνίου 2001
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών
σχετικά µε την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού
ΤΟ ΕYΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 3 της συνθήκης, θα
πρέπει να ληφθεί ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας
σχετικά µε την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του
περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη οποιασδήποτε νέας εξέλιξης που βασίζεται σε επιστηµονικά στοιχεία. Λόγω των ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του καπνού, η προστασία της υγείας θα
πρέπει να αποτελέσει κατά προτεραιότητα αντικείµενο προσοχής στο πλαίσιο αυτό.

(5)

Η οδηγία 90/239/ΕΟΚ καθιέρωσε τη µέγιστη επιτρεπτή
περιεκτικότητα σε πίσσα των τσιγάρων που διατίθενται στην
αγορά στα κράτη µέλη από τις 31 ∆εκεµβρίου 1992. Η
καρκινογόνος φύση της πίσσας καθιστά απαραίτητη την
περαιτέρω µείωση των επιπέδων πίσσας στα τσιγάρα.

(6)

Η οδηγία 89/622/ΕΟΚ καθιέρωσε την αναγραφή µιας
γενικής προειδοποίησης στις µονάδες συσκευασίας όλων
των προϊόντων καπνού, καθώς και συµπληρωµατικών προειδοποιήσεων αποκλειστικά για τα τσιγάρα, και, από το 1992,
η υποχρέωση αναγραφής συµπληρωµατικών προειδοποιήσεων επεκτάθηκε και στα άλλα προϊόντα καπνού.

(7)

∆ιάφορα κράτη µέλη έχουν δηλώσει ότι, αν δεν θεσπιστούν
σε κοινοτικό επίπεδο µέτρα για τη θέσπιση µέγιστης περιεκτικότητας των τσιγάρων σε µονοξείδιο του άνθρακα, θα
λάβουν σχετικά µέτρα σε εθνικό επίπεδο. Οι διαφορές στους
κανόνες σχετικά µε το µονοξείδιο του άνθρακα ενδέχεται να
δηµιουργήσουν προσκόµµατα στο εµπόριο και να εµποδίσουν την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι τα τσιγάρα παράγουν ποσότητες
µονοξειδίου του άνθρακα που είναι επικίνδυνες για την
ανθρώπινη υγεία και ικανές να συµβάλλουν στην πρόκληση
καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων ασθενειών.

(8)

Μια αναθεώρηση του ρυθµιστικού πλαισίου χρειάζεται να
αξιολογήσει τους τεκµηριωµένους ισχυρισµούς για τα
προϊόντα καπνού που έχουν σχεδιαστεί ή/και τεθεί στο
εµπόριο για τη «µείωση του κινδύνου» ή για τα οποία οι
καπνοπαραγωγοί ισχυρίζονται ότι είναι λιγότερο επιβλαβή.

(9)

Υπάρχουν διαφορές µεταξύ των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε τη
µέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα νικοτίνης στα τσιγάρα. Οι
διαφορές αυτές ενδέχεται να δηµιουργήσουν προσκόµµατα
στο εµπόριο και να εµποδίσουν την οµαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Τα κράτη µέλη και οι επιστηµονικές
αρχές έχουν θίξει συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν τη
δηµόσια υγεία σε έναν τοµέα που ήδη αποτέλεσε αντικείµενο προγενέστερων µέτρων εναρµόνισης, η δε Επιτροπή
εξέτασε τα θέµατα αυτά.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 95 και 133,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 251
της συνθήκης (4), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 5 Απριλίου 2001,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 89/622/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Νοεµβρίου 1989, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά
µε τη σήµανση των προϊόντων καπνού και την απαγόρευση
ορισµένων καπνών που λαµβάνονται από το στόµα (5), τροποποιήθηκε σηµαντικά από την οδηγία 92/41/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (6). Επειδή πρόκειται να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στην εν λόγω οδηγία καθώς και στην οδηγία
90/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1990, για
την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε τη µέγιστη
περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα (7), οι εν λόγω οδηγίες θα πρέπει να αναδιατυπωθούν για λόγους σαφήνειας.

(2)

Εξακολουθούν να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού, οι οποίες
εµποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)

Τα προσκόµµατα αυτά θα πρέπει να εκλείψουν και, για το
σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση των κανόνων
που αφορούν την παραγωγή, την παρουσίαση και την
πώληση των προϊόντων καπνού, αφήνοντας όµως τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να επιβάλουν, υπό ορισµένους
όρους, τις απαιτήσεις που θεωρούν απαραίτητες για την
εξασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(1) ΕΕ C 150 E της 30.5.2000, σ. 43 και ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000,
σ. 177.
(2) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 24.
(3) ΕΕ C 226 της 8.8.2000, σ. 5.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2000 (ΕΕ C 67
της 1.3.2001, σ. 150), κοινή θέση του Συµβουλίου της 31ης Ιουλίου
2000 (ΕΕ C 300 της 20.10.2000, σ. 49) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2001 και απόφαση του Συµβουλίου της 14ης
Μαΐου 2001.
5
( ) ΕΕ L 359 της 8.12.1989, σ. 1.
6) ΕΕ L 158 της 11.6.1992, σ. 30.
(
(7) ΕΕ L 137 της 30.5.1990, σ. 36.
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Τα προσκόµµατα αυτά θα πρέπει συνεπώς να εκλείψουν και,
για τον σκοπό αυτό, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η
διάθεση στην αγορά και η παραγωγή τσιγάρων θα πρέπει να
υποβληθούν σε κοινούς κανόνες, όχι µόνο όσον αφορά την
πίσσα αλλά και όσον αφορά τα µέγιστα επίπεδα νικοτίνης
και µονοξειδίου του άνθρακα.

(11)

Η παρούσα οδηγία θα έχει επίσης συνέπειες για τα προϊόντα
καπνού που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το
καθεστώς εξαγωγής αποτελεί µέρος της κοινής εµπορικής
πολιτικής. Σύµφωνα µε το άρθρο 152 παράγραφος 1 της
συνθήκης και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι απαιτήσεις της προστασίας της
υγείας πρέπει να αποτελούν συστατικό µέρος των άλλων
πολιτικών της Κοινότητας. Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες προκειµένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπονοµεύονται οι
διατάξεις της εσωτερικής αγοράς.

(12)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν υπό την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει τη χρήση και τη
σήµανση των γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών.

(13)

Οι προδιαγραφές που ισχύουν διεθνώς για τα προϊόντα
καπνού αποτελούν ένα από τα προς διαπραγµάτευση θέµατα
στο πλαίσιο της κατάρτισης σύµβασης-πλαισίου της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού.

(14)

Για τη µέτρηση της περιεκτικότητας των τσιγάρων σε πίσσα,
νικοτίνη και µονοξείδιο του άνθρακα, θα πρέπει να γίνει
παραποµπή στα πρότυπα ISO 4387, ISO 10315 και ISO
8454 τα οποία είναι τα µόνα διεθνώς αναγνωρισµένα, δεδοµένου ότι η περαιτέρω έρευνα και τεχνική πρόοδος, που
πρέπει να προωθηθούν, θα πρέπει να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και χρησιµοποίηση ακριβέστερων και πλέον αξιόπιστων µεθόδων µέτρησης της περιεκτικότητας των τσιγάρων σε τέτοιες ουσίες, καθώς και στην ανάπτυξη µεθόδων
µέτρησης για τα άλλα προϊόντα καπνού.

(15)

∆εν υπάρχουν διεθνώς συµφωνηµένα πρότυπα ή δοκιµές για
τον ποσοτικό προσδιορισµό και την αξιολόγηση των επιπέδων περιεκτικότητας των συστατικών στον καπνό των τσιγάρων, µε εξαίρεση την πίσσα, τη νικοτίνη και το µονοξείδιο
του άνθρακα. Συνεπώς, είναι αναγκαία µια διαδικασία για
την ανάπτυξη τέτοιων προτύπων, σε συνεργασία µε τον
∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO).

(16)

Με την οδηγία 90/239/ΕΟΚ, παραχωρήθηκε στην Ελλάδα,
λόγω ιδιαίτερων κοινωνικοοικονοµικών δυσκολιών, παρέκκλιση όσον αφορά την προθεσµία για την εφαρµογή των
µέγιστων περιεκτικοτήτων σε πίσσα. Η παρέκκλιση αυτή θα
πρέπει να διατηρηθεί κατά την προβλεφθείσα περίοδο.

(17)

Η εφαρµογή ανωτάτων ορίων πίσσας, νικοτίνης και µονοξειδίου του άνθρακα όσον αφορά τα εξαγόµενα τσιγάρα θα
πρέπει να υπάγεται σε µεταβατικές διευθετήσεις προκειµένου
να δίδεται περισσότερος χρόνος για την αλλαγή των προδιαγραφών του προϊόντος και για να επιτραπεί η καθιέρωση
διεθνώς συµφωνηµένων προτύπων.

(18)

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν µεταβατικές περίοδοι σε
σχέση µε άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, προκειµένου να µπορέσουν να πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στην παραγωγή και στη διάθεση των αποθεµάτων, ιδίως για άλλα προϊόντα πλην των τσιγάρων. Θα
πρέπει να επιτραπεί η χρήση αναπόσπαστων ετικετών προκει-

L 194/27

µένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή των απαιτήσεων επισήµανσης της παρούσας οδηγίας.
(19)

Η παρουσίαση των προειδοποιητικών µηνυµάτων και των
περιεκτικοτήτων εξακολουθεί να διαφέρει ανάµεσα στα
κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές σε ένα κράτος
µέλος µπορούν να ενηµερώνονται καλύτερα ως προς τους
κινδύνους των προϊόντων καπνού από ό,τι σε κάποιο άλλο.
Οι διαφορές αυτές είναι απαράδεκτες και ενδέχεται να
δηµιουργήσουν προσκόµµατα στο εµπόριο και να εµποδίσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα
προϊόντα καπνού και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξαλειφθούν. Είναι ανάγκη, για τον σκοπό αυτό, να ενισχυθεί και
να διασαφηνιστεί η ισχύουσα νοµοθεσία, εξασφαλίζοντας
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

(20)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η σήµανση των παρτίδων των
προϊόντων καπνού, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η
ανιχνευσιµότητα των προϊόντων, µε σκοπό τον έλεγχο της
τήρησης της παρούσας οδηγίας.

(21)

Το άµεσο και έµµεσο κοινωνικοοικονοµικό κόστος της
ενεργητικής και παθητικής χρήσεως καπνού θα πρέπει να
αποτιµάται επί τακτικής βάσεως και να διατίθεται στο κοινό
στο πλαίσιο των κατάλληλων προγραµµάτων της Κοινότητας.

(22)

Υπάρχουν διαφορές ως προς την κατάσταση που επικρατεί
στο κάθε κράτος µέλος σχετικά µε τα συστατικά και τα
πρόσθετα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων
καπνού. Σε ορισµένα κράτη µέλη δεν υπάρχει νοµοθεσία
ούτε ισχύουν εθελοντικές συµφωνίες όσον αφορά τις ουσίες
αυτές. Αρκετά κράτη µέλη, στα οποία υπάρχουν τέτοιες
νοµοθετικές ρυθµίσεις ή εθελοντικές συµφωνίες, δεν λαµβάνουν καµία πληροφορία από τους καπνοβιοµηχάνους σχετικά µε τις ποσότητες αυτών των συστατικών και των προσθέτων στα συγκεκριµένα προϊόντα καπνού ανά µάρκα. Θα
πρέπει να ξεκινήσει µια προσέγγιση των εφαρµοζόµενων
µέτρων στον τοµέα αυτό, ώστε να υπάρξει µεγαλύτερη διαφάνεια.

(23)

Η έλλειψη πληροφοριών µαζί µε την έλλειψη τοξικολογικών
δεδοµένων δεν επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών να αξιολογούν αποτελεσµατικά την τοξικότητα και
τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η υγεία του καταναλωτή από τα προϊόντα καπνού. Αυτό είναι ασυµβίβαστο
µε την υποχρέωση της Κοινότητας να εξασφαλίζει ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(24)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες σχετικά µε τα προϊόντα καπνού, τους
οποίους θεωρούν αναγκαίους για την προστασία της δηµόσιας υγείας, στο βαθµό που δεν θίγονται οι κανόνες της
παρούσας οδηγίας και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
συνθήκης.

(25)

Εν αναµονή της καθιέρωσης του κοινού καταλόγου συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 12, τα κράτη µέλη
µπορούν να προβλέπουν την απαγόρευση της χρήσης
συστατικών που έχουν ως συνέπεια την αύξηση των
ιδιοτήτων εθισµού των προϊόντων καπνού, δεδοµένου ότι η
χρήση τέτοιων συστατικών µπορεί να υπονοµεύσει τα όρια
νικοτίνης που καθορίζει η παρούσα οδηγία.
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Έχει αποδειχθεί ότι τα προϊόντα καπνού περιέχουν και εκπέµπουν, όταν καίγονται, πολλές επιβλαβείς ουσίες καθώς και
γνωστές καρκινογόνες ουσίες επικίνδυνες για την ανθρώπινη
υγεία. Κατά τα τελευταία έτη αποδείχθηκε επίσης ότι το
παθητικό κάπνισµα συνεπάγεται κινδύνους, ιδίως για τα
έµβρυα και τα νεογνά, και ότι µπορεί να προκαλέσει ή να
επιδεινώσει αναπνευστικά νοσήµατα στα πρόσωπα που εισπνέουν τον καπνό. Επιπλέον, το 80 % των ατόµων που
αρχίζουν το κάπνισµα στην Κοινότητα είναι κάτω των 18
ετών. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή
διαφάνεια των πληροφοριών για τα εν λόγω προϊόντα, µε
ταυτόχρονη µέριµνα ότι τα δικαιώµατα εµπορικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας των καπνοβιοµηχάνων λαµβάνονται
δεόντως υπόψη.
Η χρησιµοποίηση επάνω στις συσκευασίες προϊόντων
καπνού χαρακτηρισµών, όπως «low tar», «light», «ultra
light», «mild», ονοµάτων, εικόνων και παραστατικών ή
άλλων ενδείξεων, ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή δηµιουργώντας την εσφαλµένη εντύπωση ότι τα
προϊόντα αυτά είναι λιγότερο βλαβερά και να προκαλέσει
αλλαγές στην κατανάλωση. Τα επίπεδα των εισπνεόµενων
ουσιών εξαρτώνται όχι µόνον από τις ποσότητες ορισµένων
ουσιών που περιέχονται στο προϊόν πριν από την κατανάλωση, αλλά και από τη συµπεριφορά του καπνιστή και
τον εθισµό. Το θέµα αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στη χρησιµοποίηση τέτοιων όρων και έτσι µπορεί να υπονοµεύσει τις
απαιτήσεις επισήµανσης οι οποίες καθορίζονται στην
παρούσα οδηγία. Προκειµένου να διασφαλισθεί η οµαλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δεδοµένης της εξέλιξης των προτεινόµενων διεθνών κανόνων, θα πρέπει να
προβλεφθεί η απαγόρευση αυτής της χρησιµοποίησης σε
κοινοτικό επίπεδο, παρέχοντας επαρκή χρόνο για την εισαγωγή του εν λόγω κανόνα.
Η οδηγία 89/622/ΕΟΚ απαγόρευσε την πώληση στα κράτη
µέλη ορισµένων τύπων καπνού που λαµβάνονται από το
στόµα. Το άρθρο 151 της πράξης προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας παρέχει στο
Βασίλειο της Σουηδίας παρέκκλιση από τις διατάξεις της εν
λόγω οδηγίας όσον αφορά το θέµα αυτό.
Η τεχνική και επιστηµονική πρόοδος στον τοµέα των
προϊόντων καπνού επιβάλλουν την τακτική επαναξιολόγηση
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και την εφαρµογή της
στα κράτη µέλη. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία για την εκπόνηση τακτικών εκθέσεων από
την Επιτροπή, βασισµένων σε επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα. Στο πλαίσιο αυτό, ορισµένα δεδοµένα πρέπει να εξετάζονται ειδικότερα.
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ζητηθεί από την Επιτροπή η υποβολή κατάλληλων προτάσεων.
(32)

Όσον αφορά τα λοιπά συστατικά, µεταξύ των οποίων και τα
πρόσθετα, θα πρέπει να εξετασθεί, ενόψει µεταγενέστερης
εναρµόνισης, η δυνατότητα κατάρτισης κοινού καταλόγου.

(33)

Το µέγεθος της εσωτερικής αγοράς προϊόντων καπνού και η
αυξανόµενη τάση των καπνοβιοµηχάνων να συγκεντρώνουν
την παραγωγή τους για το σύνολο της Κοινότητας σε έναν
µικρό µόνο αριθµό παραγωγικών εγκαταστάσεων στα κράτη
µέλη, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα νοµοθετικά µέτρα
για την επίτευξη της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς των προϊόντων καπνού πρέπει να λαµβάνονται σε
κοινοτικό και όχι σε εθνικό επίπεδο.

(34)

Η λειτουργία κοινής οργάνωσης αγοράς ακατέργαστου
καπνού θα αποτελέσει το αντικείµενο έκθεσης της Επιτροπής
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο το
2002 (1). Η Επιτροπή δήλωσε ότι η εν λόγω έκθεση θα
εξετάσει επίσης το ζήτηµα της ενσωµάτωσης προβληµατισµών που αφορούν τη δηµόσια υγεία, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, σε άλλες κοινοτικές πολιτικές, όπως απαιτείται δυνάµει
του άρθρου 152 της συνθήκης.

(35)

Για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να
προβλεφθεί ο καθορισµός προθεσµιών που θα επιτρέπουν,
αφενός, την ολοκλήρωση µε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα
της διαδικασίας µεταστροφής που άρχισε ήδη µε την οδηγία
90/239/ΕΟΚ και, αφετέρου, την προσαρµογή των καταναλωτών και των καπνοβιοµηχάνων σε προϊόντα µε χαµηλότερη περιεκτικότητα πίσσας, νικοτίνης και µονοξειδίου του
άνθρακα.

(36)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν 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 (2).

(37)

Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη των προθεσµιών εντός των οποίων τα κράτη µέλη οφείλουν να µεταφέρουν στην εθνική νοµοθεσία και να εφαρµόσουν τις οδηγίες
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός

Όσον αφορά τον καθορισµό των µέγιστων περιεκτικοτήτων,
πρέπει να εξεταστούν, αφενός, η σκοπιµότητα µεταγενέστερης µείωσης των καθορισθεισών περιεκτικοτήτων, και
ιδίως η σχέση µεταξύ των περιεκτικοτήτων αυτών, και, αφετέρου, η θέσπιση σχετικών προτύπων για τα προϊόντα εκτός
των τσιγάρων, ιδίως για τον καπνό για στρίψιµο.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών
σχετικά µε τη µέγιστη περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα, σε
νικοτίνη και σε µονοξείδιο του άνθρακα, τις προειδοποιήσεις οι
οποίες αφορούν την υγεία και άλλες ενδείξεις που πρέπει να
αναγράφονται στις µονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού,
καθώς και ορισµένα µέτρα τα οποία αφορούν τα συστατικά και την
περιγραφή των προϊόντων καπνού, λαµβάνοντας ως βάση υψηλό
επίπεδο προστασίας της υγείας.

Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, πλην των τσιγάρων, τα
πρότυπα και οι µέθοδοι µετρήσεως πρέπει να αναπτυχθούν
σε κοινοτικό επίπεδο και, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να

(1) Άρθρο 26 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1992, για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου
καπνού (ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 70), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1636/98 (ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 23).
2
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
1. «προϊόντα καπνού»: τα προϊόντα που προορίζονται για κάπνισµα, εισπνοή, µύζηση ή µάσηµα, εφόσον αποτελούνται, έστω εν
µέρει, από καπνό γενετικώς τροποποιηµένο ή µη·
2. «πίσσα»: το συµπύκνωµα άνυδρου, σε φυσική κατάσταση
καπνού, άνευ νικοτίνης·
3. «νικοτίνη»: τα νικοτινικά αλκαλοειδή·
4. «καπνός που λαµβάνεται από το στόµα»: όλα τα προϊόντα τα
οποία προορίζονται για λήψη από το στόµα, εξαιρουµένων
εκείνων που προορίζονται για κάπνισµα ή µάσηµα, και τα οποία
αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από καπνό, µε τη µορφή
σκόνης ή λεπτών σωµατιδίων ή κάθε συνδυασµός αυτών των
µορφών —ιδίως αυτά που συσκευάζονται σε φακελάκια µιας
δόσης ή σε πορώδη φακελάκια— ή σε µορφή που παραπέµπει
σε τρόφιµα·
5. «συστατικό»: οποιαδήποτε ουσία ή οποιοδήποτε στοιχείο, εκτός
από τα φύλλα και άλλα φυσικά ή µη µεταποιηµένα µέρη του
φυτού του καπνού, που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγή
ή την παρασκευή ενός προϊόντος καπνού και εξακολουθούν να
υπάρχουν στο τελικό προϊόν, έστω και µε αλλαγµένη µορφή,
συµπεριλαµβανοµένου του τσιγαρόχαρτου, του φίλτρου, των
µελανιών και της συγκολλητικής ύλης.
Άρθρο 3
Τσιγάρα: µέγιστη περιεκτικότητα σε πίσσα, σε νικοτίνη και σε
µονοξείδιο του άνθρακα
1.
Από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα τσιγάρα που τίθενται σε
ελεύθερη κυκλοφορία, διατίθενται στο εµπόριο ή παράγονται στα
κράτη µέλη δεν µπορούν να έχουν περιεκτικότητα που να υπερβαίνει:
— τα 10 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά την πίσσα,
— το 1 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά τη νικοτίνη,
— τα 10 mg ανά τσιγάρο όσον αφορά το µονοξείδιο του άνθρακα.
2.
Κατά παρέκκλιση της ηµεροµηνίας που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, όσον αφορά τα τσιγάρα που παρασκευάζονται στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά προορίζονται για εξαγωγή, τα κράτη
µέλη µπορούν να εφαρµόζουν τις οριακές περιεκτικότητες που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο από την 1η Ιανουαρίου 2005,
αλλά υποχρεούνται οπωσδήποτε να τις εφαρµόζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2007 το αργότερο.
3.
Για την Ελληνική ∆ηµοκρατία, ως προσωρινή παρέκκλιση, η
ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή της µέγιστης περιεκτικότητας σε
πίσσα των τσιγάρων που παράγονται και διατίθενται στο εµπόριο
στην επικράτειά της, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, είναι η
1η Ιανουαρίου 2007.
Άρθρο 4
Μέθοδοι µέτρησης
1.
Οι περιεκτικότητες των τσιγάρων σε πίσσα, νικοτίνη και
µονοξείδιο του άνθρακα, µετρούνται βάσει των προτύπων ISO
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4387 για την πίσσα, ISO 10315 για τη νικοτίνη και ISO 8454 για
το µονοξείδιο του άνθρακα.
Η ακρίβεια των ενδείξεων στα πακέτα όσον αφορά την πίσσα και τη
νικοτίνη ελέγχεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8243.
2.
Οι δοκιµές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγµατοποιούνται ή ελέγχονται σε εργαστήρια δοκιµών, εγκεκριµένα και
ελεγχόµενα από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2002, και µε την ευκαιρία κάθε τροποποίησης, κατάλογο
των εγκεκριµένων εργαστηρίων, καθορίζοντας τα κριτήρια που
χρησιµοποιούνται για την έγκριση και τις µεθόδους εποπτείας που
εφαρµόζονται.
3.
Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να απαιτούν από τους καπνοβιοµηχάνους ή τους εισαγωγείς καπνού να πραγµατοποιούν κάθε
άλλη δοκιµή επιβαλλόµενη από τις αρµόδιες εθνικές αρχές προκειµένου να υπολογιστεί η περιεκτικότητα άλλων ουσιών που παράγονται από τα προϊόντα καπνού τους ανά µάρκα και τύπο και να
εκτιµηθούν οι συνέπειες αυτών των ουσιών για την υγεία, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, και τον κίνδυνο εθισµού που συνεπάγονται. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να απαιτούν οι δοκιµές
αυτές να πραγµατοποιούνται ή να ελέγχονται στα εγκεκριµένα
εργαστήρια δοκιµών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4.
Τα αποτελέσµατα των δοκιµών που πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3, υποβάλλονται στις
οικείες εθνικές αρχές σε ετήσια βάση. Τα κράτη µέλη δύνανται να
προβλέπουν ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών κοινοποιούνται σε
πιο αραιά χρονικά διαστήµατα, εάν οι προδιαγραφές του προϊόντος
δεν έχουν µεταβληθεί. Τα κράτη µέλη ενηµερώνονται για τις τυχόν
µεταβολές των εν λόγω προδιαγραφών του προϊόντος.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διάδοση, µε κάθε κατάλληλο
µέσο, των πληροφοριών που υποβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, προκειµένου να ενηµερώνονται οι καταναλωτές, λαµβάνοντας υπόψη, όπου χρειάζεται, τις πληροφορίες που αποτελούν
εµπορικό απόρρητο.
5.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν κατ’ έτος στην Επιτροπή όλα τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, η οποία τα λαµβάνει υπόψη κατά την εκπόνηση της
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11.
Άρθρο 5
Σήµανση
1.
Οι περιεκτικότητες των τσιγάρων σε πίσσα, σε νικοτίνη και σε
µονοξείδιο του άνθρακα, οι οποίες µετρούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 4, τυπώνονται σε µια από τις πλάγιες όψεις του πακέτου
τσιγάρων, στην επίσηµη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους µέλους
στο οποίο το προϊόν διατίθεται στο εµπόριο, έτσι ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 10 % της αντίστοιχης επιφάνειας.
Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 12 % για τα κράτη µέλη µε δύο
επίσηµες γλώσσες και σε 15 % για τα κράτη µέλη µε τρεις επίσηµες
γλώσσες.
2.
Κάθε µονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού, εκτός από τα
προϊόντα καπνού που λαµβάνονται από το στόµα και άλλα µη
καπνιζόµενα προϊόντα καπνού, πρέπει να φέρει τις ακόλουθες
προειδοποιήσεις:
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α) Γενικές προειδοποιήσεις:
1. «Το κάπνισµα σκοτώνει» ή «Το κάπνισµα µπορεί να σκοτώσει».
2. «Το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά εσάς και τους γύρω σας».
Οι γενικές προειδοποιήσεις που αναφέρονται ανωτέρω εναλλάσσονται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η τακτική τους
εµφάνιση. Η προειδοποίηση τυπώνεται στην πιο ορατή επιφάνεια της µονάδας συσκευασίας και σε κάθε εξωτερική συσκευασία, εκτός του διαφανούς περιτυλίγµατος, που χρησιµοποιείται
στη λιανική πώληση του προϊόντος.
β) Μια συµπληρωµατική προειδοποίηση η οποία λαµβάνεται από
τον κατάλογο του παραρτήµατος Ι.
Οι προαναφερόµενες συµπληρωµατικές προειδοποιήσεις εναλλάσσονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την τακτική εµφάνισή τους.
Η προειδοποίηση αυτή τυπώνεται στην άλλη περισσότερο ορατή
επιφάνεια της µονάδας συσκευασίας και σε κάθε εξωτερική
συσκευασία, εκτός του διαφανούς περιτυλίγµατος, που χρησιµοποιείται στη λιανική πώληση του προϊόντος.
Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν τη θέση των προειδοποιήσεων στις επιφάνειες αυτές ανάλογα µε τις γλωσσικές απαιτήσεις.
3.
Η Επιτροπή, µόλις τούτο καταστεί εφικτό και σε κάθε
περίπτωση όχι αργότερα από τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2, θεσπίζει κανόνες
για τη χρήση έγχρωµων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων
που παριστάνουν και επεξηγούν τις συνέπειες του καπνίσµατος για
την υγεία, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι δεν υπονοµεύονται οι
διατάξεις της εσωτερικής αγοράς.
Όταν τα κράτη µέλη απαιτούν συµπληρωµατικές προειδοποιήσεις
υπό µορφή έγχρωµων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων,
αυτές συµφωνούν µε τους προαναφερθέντες κανόνες.
4.
Τα προϊόντα καπνού που λαµβάνονται από το στόµα και η
διάθεση των οποίων επιτρέπεται στο εµπόριο δυνάµει του άρθρου 8
και τα µη καπνιζόµενα προϊόντα καπνού, φέρουν την ακόλουθη
προειδοποίηση:
«Αυτό το προϊόν καπνού µπορεί να βλάψει την υγεία σας και
προκαλεί εξάρτηση».
Η προειδοποίηση αυτή τυπώνεται στην περισσότερο ορατή επιφάνεια της µονάδας συσκευασίας και σε κάθε εξωτερική συσκευασία,
εκτός του διαφανούς περιτυλίγµατος, η οποία χρησιµοποιείται στη
λιανική πώληση του προϊόντος.
Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν τη θέση της προειδοποίησης στην επιφάνεια αυτή ανάλογα µε τις γλωσσικές απαιτήσεις.
5.
Η γενική προειδοποίηση που απαιτείται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 στοιχείο α) και η προειδοποίηση για τα µη καπνιζόµενα προϊόντα καπνού και τα προϊόντα καπνού που λαµβάνονται
από το στόµα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 4, καλύπτουν τουλάχιστον το 30 % της εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της µονάδας συσκευασίας καπνού στην οποία
τυπώνονται. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 32 % για τα κράτη
µέλη µε δύο επίσηµες γλώσσες και σε 35 % για τα κράτη µέλη µε
τρεις επίσηµες γλώσσες. Η συµπληρωµατική προειδοποίηση που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) καλύπτει τουλάχιστον
το 40 % της εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της
ατοµικής συσκευασίας του καπνού στην οποία τυπώνεται. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 45 % για τα κράτη µέλη µε δύο επίσηµες
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γλώσσες και σε 50 % για τα κράτη µέλη µε τρεις επίσηµες
γλώσσες.
Ωστόσο, όσον αφορά τις µονάδες συσκευασίας που προορίζονται
για προϊόντα εκτός των τσιγάρων, η πιο ορατή επιφάνεια των
οποίων υπερβαίνει τα 75 cm2, οι προειδοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καλύπτουν τουλάχιστον 22,5 cm2 σε κάθε
επιφάνεια. Το µέγεθος αυτό αυξάνεται σε 24 cm2 για τα κράτη
µέλη µε δύο επίσηµες γλώσσες και σε 26,25 cm2 για τα κράτη
µέλη µε τρεις επίσηµες γλώσσες.
6.
Το κείµενο των προειδοποιήσεων και οι ενδείξεις της περιεκτικότητας που απαιτούνται από το παρόν άρθρο:
α) τυπώνονται µε έντονα µαύρα στοιχεία τύπου Helvetica σε
άσπρο φόντο. Ανάλογα µε τις γλωσσικές απαιτήσεις, τα κράτη
µέλη µπορούν να επιλέγουν το µέγεθος των στοιχείων, υπό τον
όρο ότι το µέγεθος των στοιχείων που καθορίζεται στη νοµοθεσία τους είναι τέτοιο ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν
µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας η οποία διατίθεται στο απαιτούµενο κείµενο·
β) γράφονται µε µικρά γράµµατα, εκτός από το αρχικό γράµµα
του µηνύµατος καθώς και, όταν απαιτείται, σύµφωνα µε τους
κανόνες της γραµµατικής·
γ) τοποθετούνται στο κέντρο της επιφάνειας όπου πρέπει να τυπωθεί το κείµενο και, παράλληλα, προς το επάνω άκρο του
πακέτου·
δ) για τα προϊόντα εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 4, περιβάλλονται από µαύρο περίγραµµα ελάχιστου
πάχους 3 mm και µέγιστου 4 mm, το οποίο δεν ενοχλεί από
καµία άποψη την ανάγνωση της προειδοποίησης ή των πληροφοριών που παρέχονται·
ε) τυπώνονται στην επίσηµη ή τις επίσηµες γλώσσες του κράτους
µέλους στο οποίο το προϊόν διατίθεται στο εµπόριο.
7.
Τα κείµενα που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν επιτρέπεται
να τυπώνονται επάνω στην ταινία φόρου της µονάδας συσκευασίας.
Τα κείµενα αυτά τυπώνονται κατά τρόπον ώστε να µην αποσπώνται
και να είναι ανεξίτηλα και δεν πρέπει να κρύβονται, να καλύπτονται
ή να διακόπτονται µε κανένα τρόπο από άλλες ενδείξεις ή εικόνες,
ούτε από το άνοιγµα του πακέτου. Τα κείµενα για τα προϊόντα
καπνού, εκτός των τσιγάρων, µπορούν να προσαρτώνται µε αυτοκόλλητες ετικέτες, αρκεί αυτές να είναι αναπόσπαστες.
8.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 συνοδεύονται από
την ένδειξη, εκτός του πλαισίου που προβλέπεται για τις προειδοποιήσεις, της αρχής που τις συνέταξε.
9.
Για να εξασφαλίζονται η εξακρίβωση και η ανιχνευσιµότητα
του προϊόντος, το προϊόν καπνού πρέπει να σηµαίνεται µε κάθε
κατάλληλο τρόπο, µε τον αριθµό της παρτίδας ή αντίστοιχο τρόπο,
στη µονάδα συσκευασίας ώστε να µπορούν να καθοριστούν ο
τόπος και ο χρόνος της παρασκευής.
Τα τεχνικά µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2.
Άρθρο 6
Άλλες πληροφορίες για το προϊόν
1.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από όλους τους καπνοβιοµηχάνους
και εισαγωγείς προϊόντων καπνού να τους υποβάλουν κατάλογο
όλων των συστατικών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των
προϊόντων καπνού τους ανά µάρκα και τύπο, καθώς και των
ποσοτήτων των συστατικών αυτών.
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Ο κατάλογος συνοδεύεται από δήλωση που εκθέτει τους λόγους
για τους οποίους συµπεριλαµβάνονται τα εν λόγω συστατικά στα
προϊόντα καπνού. Αναφέρει τη λειτουργία και την κατηγορία τους.
Ο κατάλογος συνοδεύεται επίσης από τα τοξικολογικά στοιχεία τα
οποία διαθέτει ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας όσον αφορά αυτά τα
συστατικά πριν και µετά την καύση, όπως ενδείκνυται, αναφέροντας
ιδιαίτερα τις επιπτώσεις τους στην υγεία και λαµβάνοντας υπόψη,
µεταξύ άλλων, τους κινδύνους εθισµού. Ο κατάλογος καθορίζεται
µε φθίνουσα σειρά βάρους κάθε συστατικού που περιλαµβάνει το
προϊόν.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο παρέχονται σε
ετήσια βάση, και για πρώτη φορά το αργότερο µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2002.
2.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διάδοση, µε κάθε κατάλληλο
µέσο, των πληροφοριών που παρέχονται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, µε σκοπό την ενηµέρωση των καταναλωτών. Ωστόσο, λαµβάνεται δεόντως υπόψη, η προστασία των πληροφοριών για συγκεκριµένο τύπο προϊόντος, οι οποίες αποτελούν εµπορικό απόρρητο.
3.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο κατάλογος των συστατικών για κάθε προϊόν, ο οποίος αναφέρει την πίσσα, τη νικοτίνη
και το µονοξείδιο του άνθρακα, δηµοσιοποιείται.
4.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν κατ’ έτος στην Επιτροπή όλα τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, η οποία τα λαµβάνει υπόψη κατά την εκπόνηση της
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11.
Άρθρο 7
Περιγραφή του προϊόντος
Από τις 30 Σεπτεµβρίου 2003 και µε την επιφύλαξη του άρθρου 5
παράγραφος 1, τα κείµενα, ονόµατα, εµπορικά σήµατα και απεικονίσεις ή άλλα σηµεία που υποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριµένο
προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές από άλλα, δεν χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων καπνού.
Άρθρο 8
Καπνός που λαµβάνεται από το στόµα
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν την κυκλοφορία στην αγορά του
καπνού που λαµβάνεται από το στόµα, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 151 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.
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Άρθρο 10

∆ιαδικασία της κανονιστικής επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 11
Έκθεση

Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και στη συνέχεια ανά
διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Για την κατάρτιση της έκθεσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο,
η Επιτροπή επικουρείται από επιστηµονικούς και τεχνικούς εµπειρογνώµονες προκειµένου να διαθέτει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.
Κατά την υποβολή της πρώτης έκθεσης, η Επιτροπή υποδεικνύει,
ιδίως, τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επανεξεταστούν ή να
αναπτυχθούν περαιτέρω, λαµβανοµένων υπόψη των εξελίξεων όσον
αφορά τις επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις, µεταξύ άλλων της
αναπτύξεως διεθνώς συµφωνηµένων κανόνων και προτύπων σχετικά
µε τα προϊόντα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή:
— σε µια µεταγενέστερη µείωση των µέγιστων περιεκτικοτήτων
που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1,
— στην ενδεχόµενη σχέση µεταξύ αυτών των περιεκτικοτήτων,
— στις βελτιώσεις των προειδοποιήσεων για την υγεία, σε ό,τι
αφορά το µέγεθος της επιφάνειας που καλύπτουν, τη θέση που
κατέχουν και τον τρόπο διατύπωσής τους,
— σε νέες επιστηµονικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε την
επισήµανση και την εκτύπωση επάνω στα πακέτα των τσιγάρων,
φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων που απεικονίζουν και
εξηγούν τις συνέπειες του καπνίσµατος για την υγεία,

Άρθρο 9

— στις µεθόδους για µια πιο ρεαλιστική αξιολόγηση και ρύθµιση
της έκθεσης σε τοξικές ουσίες και της βλάβης της υγείας,

Μέτρα προσαρµογής

— στην αξιολόγηση των συµπτωµάτων εθισµού των συστατικών
που προκαλούν τον εθισµό,

Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 10 παράγραφος 2, προσαρµόζει στην επιστηµονική και
τεχνική πρόοδο:
α) τις µεθόδους µέτρησης που προβλέπονται στο άρθρο 4 και
τους σχετικούς ορισµούς·
β) τις προειδοποιήσεις σχετικά µε την υγεία οι οποίες πρέπει να
αναγράφονται στις µονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού
και περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι, καθώς και τη συχνότητα
εναλλαγής τους·
γ) τη σήµανση για τους σκοπούς εξακρίβωσης και ανίχνευσης
προϊόντων καπνού.

— στην αξιολόγηση των προϊόντων καπνού που ενδεχοµένως προξενούν µικρότερη βλάβη στην υγεία,
— στην ανάπτυξη τυποποιηµένων µεθόδων δοκιµής για τη
µέτρηση των επιπέδων περιεκτικότητας των συστατικών στον
καπνό των τσιγάρων, µε εξαίρεση την πίσσα, τη νικοτίνη και το
µονοξείδιο του άνθρακα,
— στα τοξικολογικά δεδοµένα που πρέπει να ζητούνται από τους
παραγωγούς όσον αφορά τα συστατικά αυτά, καθώς και τον
τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να µετρούνται, προκειµένου οι
κρατικές υγειονοµικές υπηρεσίες να αξιολογούν τη χρήση τους,
— στη θέσπιση προδιαγραφών σχετικά µε τα άλλα προϊόντα εκτός
των τσιγάρων, ιδίως τον καπνό για στρίψιµο.
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Στην έκθεση εξετάζεται επίσης η σχέση µεταξύ των απαιτήσεων
σήµανσης που προβλέπονται στο άρθρο 5 και της συµπεριφοράς
των καταναλωτών. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας που κρίνει αναγκαίες η Επιτροπή για την προσαρµογή της στις εξελίξεις του τοµέα των
προϊόντων καπνού, στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την
καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, λαµβάνοντας
υπόψη τις τυχόν νέες εξελίξεις που βασίζονται σε επιστηµονικά
στοιχεία και στην εξέλιξη των προδιαγραφών προϊόντος που έχουν
συµφωνηθεί διεθνώς.
Άρθρο 12
Κοινός κατάλογος συστατικών
Στο πλαίσιο της πρώτης έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11, το
αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, και ενόψει της οµαλής
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει, µε βάση τις παρεχόµενες δυνάµει του άρθρου 6 πληροφορίες,
πρόταση για κοινό κατάλογο συστατικών που επιτρέπονται στα
προϊόντα καπνού, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τον κίνδυνο
εθισµού που συνεπάγονται.
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γία το αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2002. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς
αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας µπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στο
εµπόριο κατά την διάρκεια ενός έτους µετά την ηµεροµηνία που
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα προϊόντα πλην των
τσιγάρων που δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας
µπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται σε εµπορία δύο έτη µετά την
αναφερόµενη στην παράγραφο 1 ηµεροµηνία.
4.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 15

Άρθρο 13
Εισαγωγή, πώληση και κατανάλωση προϊόντων καπνού

Κατάργηση

1.
Τα κράτη µέλη δεν µπορούν, για λόγους σχετικούς µε τον
περιορισµό της περιεκτικότητας των τσιγάρων σε πίσσα, σε νικοτίνη
ή σε µονοξείδιο του άνθρακα, µε τις προειδοποιήσεις που αφορούν
την υγεία και άλλες ενδείξεις ή µε άλλες απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας, να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την εισαγωγή, την
πώληση ή την κατανάλωση προϊόντων καπνού τα οποία είναι
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, µε εξαίρεση τα ληφθέντα µέτρα
µε σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων που προβλέπονται από το
άρθρο 4.

Οι οδηγίες 89/622/ΕΟΚ και 90/239/ΕΟΚ καταργούνται, µε την
επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών σχετικά µε τις
προθεσµίες για την µεταφορά στην εθνική τους νοµοθεσία και την
εφαρµογή των οδηγιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ.

2.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών
να διατηρούν ή να θεσπίζουν, σύµφωνα µε τη συνθήκη, περισσότερο αυστηρούς κανόνες σχετικά µε την παραγωγή, την εισαγωγή,
την πώληση και την κατανάλωση προϊόντων καπνού τους οποίους
κρίνουν αναγκαίους για την προστασία της δηµόσιας υγείας, εφόσον οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τους κανόνες που θεσπίζει η
παρούσα οδηγία.
3.
Ειδικότερα, τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν την
απαγόρευση, όσο εκκρεµεί η σύνταξη του κοινού καταλόγου
συστατικών που αναφέρεται στο άρθρο 12, της χρήσης συστατικών
που συντελούν στην αύξηση των ιδιοτήτων εθισµού των προϊόντων
καπνού.
Άρθρο 14
Εφαρµογή
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 πρώτο εδάφιο, τα κράτη
µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδη-

Οι παραποµπές στις οδηγίες που καταργούνται νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχιών
του παραρτήµατος ΙΙΙ.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 17
Παραλήπτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 5 Ιουνίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

L. ENGQVIST
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος συµπληρωµατικών προειδοποιήσεων
[που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)]
1. Οι καπνιστές πεθαίνουν πρόωρα.
2. Το κάπνισµα αποφράσσει τις αρτηρίες και προκαλεί έµφραγµα και εγκεφαλικά επεισόδια.
3. Το κάπνισµα προκαλεί θανατηφόρο καρκίνο των πνευµόνων.
4. Το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί να βλάψει την υγεία του παιδιού σας.
5. Προστατέψτε τα παιδιά: µην τα αναγκάζετε να αναπνέουν τον καπνό σας.
6. Ο γιατρός σας ή ο φαρµακοποιός σας µπορούν να σας βοηθήσουν να κόψετε το κάπνισµα.
7. Το κάπνισµα είναι εξαιρετικά εθιστικό, µην το αρχίσετε.
8. Το σταµάτηµα του καπνίσµατος µειώνει τον κίνδυνο θανατηφόρων καρδιαγγειακών και πνευµονικών παθήσεων.
9. Το κάπνισµα µπορεί να προκαλέσει αργό και επώδυνο θάνατο.
10. Ζητείστε βοήθεια για να σταµατήσετε το κάπνισµα: (αριθµός τηλεφώνου/ταχυδροµική διεύθυνση/διεύθυνση ∆ιαδικτύου/συµβουλευτείτε το γιατρό/φαρµακοποιό σας).
11. Το κάπνισµα µπορεί να µειώσει τη ροή του αίµατος και να προκαλέσει ανικανότητα.
12. Το κάπνισµα προκαλεί γήρανση του δέρµατος.
13. Το κάπνισµα µπορεί να βλάψει το σπέρµα και µειώνει τη γονιµότητα.
14. Ο καπνός περιέχει βενζόλιο, νιτροζαµίνες, φορµαλδεΰδη και υδροκυάνιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Προθεσµίες για τη µεταφορά στην εθνική νοµοθεσία και την εφαρµογή των καταργουµένων οδηγιών
(που αναφέρονται στο άρθρο 15)
Οδηγία

89/622/ΕΟΚ (ΕΕ L 359 της 8.12.1989, σ. 1)

Προθεσµίες για τη µεταφορά

1 Ιουλίου 1990

Προθεσµίες για την εφαρµογή

31 ∆εκεµβρίου 1991
31 ∆εκεµβρίου 1992
31 ∆εκεµβρίου 1993

90/239/ΕΟΚ (ΕΕ L 137 της 30.5.1990, σ. 36)

18 Νοεµβρίου 1991

31 ∆εκεµβρίου 1992 (1)
31 ∆εκεµβρίου 1997 (1)
31 ∆εκεµβρίου 1992 (2)
31 ∆εκεµβρίου 1998 (2)
31 ∆εκεµβρίου 2000 (2)
31 ∆εκεµβρίου 2006 (2)

92/41/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 11.6.1992, σ. 30)

1 Ιουλίου 1992

1 Ιουλίου 1992
1 Ιανουαρίου 1994
31 ∆εκεµβρίου 1994

(1) Για όλα τα κράτη µέλη εκτός από την Ελλάδα.
(2) Η παρέκκλιση ισχύει µόνον για την Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

Παρούσα οδηγία

Οδηγία 89/622/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/41/ΕΟΚ

Οδηγία 90/239/ΕΟΚ

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 5
Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρα 3 και 4

Άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 5
Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
στοιχείο α)

Παράρτηµα I

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2α στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 5 παράγραφος 3
Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 5
Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 7
Άρθρο 4 παράγραφος 8
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8

Άρθρο 8 στοιχείο α)

Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 16

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Παράρτηµα Ι

Παράρτηµα I

Άρθρο 14
Άρθρο 15

Παράρτηµα II
Παράρτηµα III

18.7.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη 19

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις πτυχές της πώλησης προϊόντων καπνού µέσω µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης που
άπτονται της προστασίας της δηµόσιας υγείας και του καταναλωτή, βάσει των διατάξεων των άρθρων 152 και
153 της συνθήκης. Το ζήτηµα αυτό αποτελεί επίσης αντικείµενο των εν εξελίξει διαπραγµατεύσεων για µια
σύµβαση-πλαίσιο της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/41/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουνίου 2001
για 21η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου για προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας
στην αγορά και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, όσον αφορά τις ουσίες που
έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
για την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων
ουσιών (7), το οποίο περιέχει τις ουσίες κατηγορίας 1 ή 2
που ταξινοµήθηκαν ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή
τοξικές για την αναπαραγωγή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(6)

Η οδηγία 97/69/EK της Επιτροπής, της 5ης ∆εκεµβρίου
1997, για την 23η προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της
οδηγίας 67/548/EΟΚ (8), και συγκεκριµένα του παραρτήµατος Ι, περιέχει µία ουσία που ταξινοµήθηκε πρόσφατα ως
καρκινογόνος, της κατηγορίας 2. Η οδηγία 98/73/EΚ της
Επιτροπής, της 18ης Σεπτεµβρίου 1998, για την 24η προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EΟΚ (9),
και πιο συγκεκριµένα του παραρτήµατος Ι, περιέχει µία
ουσία που ταξινοµήθηκε πρόσφατα ως καρκινογόνος, της
κατηγορίας 2, και µία ουσία που ταξινοµήθηκε πρόσφατα
ως τοξική για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2. Οι
ουσίες αυτές πρέπει να προστεθούν στο προσάρτηµα που
αφορά τα σηµεία 29 και 31 του παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 76/769/EΟΚ.

(7)

Οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήµατα των ουσιών που ταξινοµήθηκαν προσφάτως δυνάµει των οδηγιών 97/69/EΚ και
98/73/ΕΚ ως καρκινογόνες της κατηγορίας 2 ή τοξικές για
την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2, έχουν ληφθεί υπόψη.

(8)

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας που προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για
την προστασία των εργαζοµένων, η οποία θεσπίστηκε µε την
οδηγία 89/391/EΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία (10), καθώς και µε ειδικές
οδηγίες βασιζόµενες στην προηγούµενη, ιδιαιτέρως δε µε
την οδηγία 90/394/EΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης
Ιανουαρίου 1990, σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 89/393/ΕΟΚ) (11),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 14 της συνθήκης προβλέπει την εγκαθίδρυση
ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των
προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

(2)

Στις 29 Μαρτίου 1996, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο εξέδωσαν την απόφαση αριθ. 646/96/EΚ σχετικά µε τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης για την καταπολέµηση του καρκίνου εντός του πλαισίου δράσης στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας (1996 έως 2000) (4).

(3)

Για την καλύτερη προστασία της υγείας και την ασφάλεια
των καταναλωτών, δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά
προς χρήση από το ευρύ κοινό ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την
αναπαραγωγή, ούτε παρασκευάσµατα που τις περιέχουν.

(4)

Η οδηγία 94/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τη 14η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ (5) περιέχει, υπό µορφή
προσαρτήµατος των σηµείων 29, 30 και 31 του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EΟΚ (6), κατάλογο των ουσιών
που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή
τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2. Οι εν
λόγω ουσίες και τα παρασκευάσµατα που τις περιέχουν
απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά προς χρήση από το
ευρύ κοινό.

(5)

Η οδηγία 94/60/EΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση
συµπλήρωσης του καταλόγου, το αργότερο µέσα σε έξι
µήνες αφότου δηµοσιευτεί η προσαρµογή στην τεχνική
πρόοδο, του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 67/548/EΟΚ του
Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, για την προσέγγιση

(1) ΕΕ C 116 Ε της 26.4.2000, σ. 54.
(2) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 1.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Νοεµβρίου 2000 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001 (ΕΕ C 142 της 15.5.2001, σ. 1)
και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Μαΐου 2001.
4
( ) ΕΕ L 95 της 16.4.1996, σ. 9.
(5) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 1.
(6) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ 207 της
6.8.1999, σ. 18).

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το προσάρτηµα του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
τροποποιείται ως εξής:
(7) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/33/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 136 της 8.6.2000,
σ. 90).
8
( ) ΕΕ L 343 της 13.12.1997, σ. 19.
9
( ) ΕΕ L 305 της 16.11.1998, σ. 1.
(10) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(11) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 138 της
1.6.1999, σ. 66).
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1. Στην εισαγωγή του εν λόγω προσαρτήµατος προστίθεται η εξής
σηµείωση ΙΣΤ:

L 194/37

αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

«ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΤ.
Οι ίνες των οποίων η µέση µετρούµενη κατά το µήκος γεωµετρική διάµετρος µείον δύο τυπικά σφάλµατα υπερβαίνει τα
6 µm δεν πρέπει να ταξινοµηθούν ως καρκινογόνες.»
2. Οι ουσίες του παραρτήµατος της παρούσας οδηγίας προστίθενται στις ουσίες που απαριθµούνται στο προσάρτηµα που
αφορά τα σηµεία 29 και 31.

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 2
1.
Το αργότερο µέχρι τις 18 Ιουλίου 2002, τα κράτη µέλη
θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις τις αναγκαίες για συµµόρφωση προς την
παρούσα οδηγία και ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Λουξεµβούργο, 19 Ιουνίου 2001.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 18 Ιανουαρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές
περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

M. WINBERG

Για το Συµβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σηµείο 29 — Καρκινογόνες ουσίες της κατηγορίας 2
Ουσίες

Αριθµός ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Κωδικός CAS

4-χλωρανιλίνη

612-137-00-9

203-401-0

106-47-8

Κεραµικές διαθλαστικές ίνες. Ίνες ειδικής χρήσης, πλην εκείνων που
καθορίζονται σε άλλο σηµείο του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ. [Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισµού µε περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και οξείδια
αλκαλικών γαιών. (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) το πολύ
18 % κατά βάρος]

650-017-00-8

Σηµειώσεις

ΙΣΤ

Σηµείο 31 — Ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2
Ουσίες

6-(2-chloroethyl)-6(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6silaundecane etacelasil

Αριθµός ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Κωδικός CAS

014-014-00-X

253-704-7

37894-46-5

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Απριλίου 2001
για την σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις
διεθνείς αεροπορικές µεταφορές (σύµβαση του Μόντρεαλ)
(2001/539/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300
παράγραφος 2 πρώτη υποπαράγραφος και µε το άρθρο 300 παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Είναι προς όφελος των αεροµεταφορέων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας να εργάζονται µε ενιαίους και σαφείς κανόνες
σχετικά µε την ευθύνη εκ ζηµιών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει
να είναι ίδιοι µε εκείνους που ισχύουν και για τους αεροµεταφορείς των τρίτων χωρών.
Η Κοινότητα έλαβε µέρος στη διεθνή διπλωµατική διάσκεψη
αεροπορικού δικαίου, 10-28 Μαΐου 1999 στο Μόντρεαλ, η
οποία κατέληξε στην έκδοση της σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές («σύµβαση του Μόντρεαλ») και υπέγραψε τη σύµβαση
στις 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Οι Οργανισµοί Περιφερειακής Οικονοµικής Ολοκλήρωσης
οι οποίοι έχουν αρµοδιότητα σε ορισµένα θέµατα που διέπονται από τη σύµβαση µπορούν να καταστούν συµβαλλόµενα
µέρη της.

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 225.
(2) Γνώµη που δόθηκε στις 16.1.2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).

(4)

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της είναι συναρµόδια στα
θέµατα που καλύπτει η σύµβαση και εποµένως είναι αναγκαίο να την επικυρώσουν ταυτόχρονα έτσι ώστε να εξασφαλισθεί οµοιόµορφη και πλήρης εφαρµογή των διατάξεών της
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η σύµβαση της 28ης Μαΐου 1999, για την ενοποίηση ορισµένων
κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές (σύµβαση του Μόντρεαλ) εγκρίνεται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το κείµενο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου θα καταθέσει στη ∆ιεθνή Οργάνωση
Πολιτικής Αεροπορίας, εξ ονόµατος της Κοινότητας, την πράξη
που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 3 της σύµβασης του
Μόντρεαλ, καθώς και µια δήλωση αρµοδιοτήτων.
Η πράξη αυτή θα κατατεθεί ταυτόχρονα µε τις πράξεις επικύρωσης
όλων των κρατών µελών.
Λουξεµβούργο, 5 Απριλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. ROSENGREN
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(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές
µεταφορές, η οποία υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 12 Oκτωβρίου 1929, αποκαλούµενη στο εξής «σύµβαση της Βαρσοβίας»,
καθώς και άλλων συναφών νοµοθετηµάτων εναρµόνισης του ιδιωτικού διεθνούς αεροπορικού δικαίου,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη να εκσυγχρονισθεί και να κωδικοποιηθεί η σύµβαση της Βαρσοβίας και τα συναφή νοµοθετήµατα,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί η προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή στις διεθνείς
αεροπορικές µεταφορές και ότι χρειάζεται δίκαιη αποζηµίωση µε βάση την αρχή της επανόρθωσης,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι επιθυµούν τη µεθοδική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των διεθνών αεροπορικών µεταφορών και την
οµαλή ροή των επιβατών, αποσκευών και φορτίου, σύµφωνα µε τις αρχές και τους στόχους της σύµβασης για τη ∆ιεθνή Πολιτική
Αεροπορία, που συνήφθη στο Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 1944,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι η συλλογική δράση των κρατών για την περαιτέρω εναρµόνιση και κωδικοποίηση ορισµένων κανόνων που
διέπουν τις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές µέσω νέας σύµβασης, είναι το πλέον κατάλληλο µέσο για να επιτευχθεί θεµιτή
ισορροπία συµφερόντων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μεταφορές εκτελούµενες από το κράτος και µεταφορά
ταχυδροµείου

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

1.
Η παρούσα σύµβαση εφαρµόζεται στις µεταφορές που εκτελούνται από το κράτος ή από άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 1.

1.
Η παρούσα σύµβαση εφαρµόζεται σε όλες τις επ’ αµοιβή
διεθνείς αεροπορικές µεταφορές επιβατών, αποσκευών και φορτίου.
Εφαρµόζεται επίσης στις δωρεάν αεροπορικές µεταφορές που εκτελούνται από επιχειρήσεις αεροµεταφορών.

2.
Όσον αφορά τη µεταφορά ταχυδροµείου, ο µεταφορέας είναι
υπεύθυνος µόνον έναντι της αρµόδιας ταχυδροµικής διοίκησης,
σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονται στις σχέσεις µεταξύ
των µεταφορέων και των ταχυδροµικών διοικήσεων.

2.
Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ως «διεθνής
µεταφορά» νοείται οιαδήποτε µεταφορά στην οποία, µε βάση τη
συµφωνία µεταξύ των µερών, ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος
προορισµού, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει ή όχι διακοπή της µεταφοράς ή µεταφόρτωση, ευρίσκονται είτε επί του εδάφους δύο συµβαλλοµένων κρατών, είτε επί του εδάφους ενός και µόνον συµβαλλοµένου κράτους, εφόσον έχει συµφωνηθεί ο τόπος ενδιάµεσου
σταθµού επί του εδάφους άλλου κράτους, ακόµη και όταν το
κράτος αυτό δεν είναι συµβαλλόµενο κράτος. Η µεταφορά µεταξύ
δύο σηµείων επί του εδάφους ενός και µόνον συµβαλλοµένου
κράτους χωρίς να έχει συµφωνηθεί ο τόπος ενδιάµεσου σταθµού
επί του εδάφους άλλου κράτους, δεν νοείται ως διεθνής µεταφορά
για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης.

3.
Οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης, πλην εκείνων της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν εφαρµόζονται για τη
µεταφορά ταχυδροµείου.

3.
Η µεταφορά που εκτελείται από διαδοχική σειρά αεροµεταφορέων θεωρείται, για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ως
αδιαίρετη µεταφορά, εφόσον τα µέρη την εκλαµβάνουν ως µία και
µόνη δραστηριότητα, ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει συµφωνηθεί υπό
τη µορφήν ενός και µόνον τίτλου ή σειράς τίτλων ταξιδίου, και δεν
χάνει τον διεθνή της χαρακτήρα απλώς και µόνον διότι ένας τίτλος
ταξιδίου ή η σειρά τίτλων ταξιδίου εκτελείται εξ ολοκλήρου επί του
εδάφους του ιδίου κράτους.
4.
Η παρούσα σύµβαση εφαρµόζεται επίσης στις µεταφορές που
ορίζει το κεφάλαιο V, υπό τους όρους που περιέχει το εν λόγω
κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ

Άρθρο 3
Επιβάτες και αποσκευές
1.
Όσον αφορά τη µεταφορά επιβατών, παρέχεται ατοµικός ή
συλλογικός τίτλος µεταφοράς στον οποίο:
α) αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και προορισµού,
β) εφόσον ο τόπος αναχώρησης και προορισµού ευρίσκονται επί
του εδάφους ενός και µόνον συµβαλλοµένου κράτους, και ένας
ή περισσότεροι από τους συµφωνηθέντες ενδιάµεσους σταθµούς
ευρίσκονται επί του εδάφους άλλου κράτους, αναγράφεται τουλάχιστον ένας από αυτούς τους ενδιάµεσους σταθµούς.
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2.
Οιοδήποτε άλλο µέσο το οποίο διατηρεί τις πληροφορίες
που περιέχει η παράγραφος 1, µπορεί να υποκαθιστά την έκδοση
του τίτλου µεταφοράς που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο.
Όταν χρησιµοποιείται αυτό το άλλο µέσο, ο µεταφορέας παραδίδει
στον επιβάτη γραπτή δήλωση µε τις διατηρούµενες πληροφορίες.
3.
Ο µεταφορέας παραδίδει στον επιβάτη αναγνωριστικό απόκοµµα αποσκευών για κάθε αποσκευή που πέρασε από έλεγχο.
4.
∆ίδεται στον επιβάτη γραπτό σηµείωµα όπου αναγράφεται
ότι η παρούσα σύµβαση, στις περιπτώσεις εφαρµογής της, διέπει
και µπορεί να περιορίσει την ευθύνη των µεταφορέων σε περίπτωση
θανάτου ή τραυµατισµού και καταστροφής ή απώλειας αποσκευής
ή καθυστέρησης.
5.
Η µη τήρηση των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων
δεν θίγει την ύπαρξη ή την ισχύ σύµβασης µεταφοράς, η οποία,
ωστόσο, υπόκειται στους κανόνες της παρούσας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τον περιορισµό της ευθύνης.

Άρθρο 4
Φορτίο
1.

Για τη µεταφορά φορτίου, εκδίδεται αεροπορική φορτωτική.

2.
Οιοδήποτε άλλο µέσο στο οποίο τηρείται πρωτόκολλο της
µεταφοράς που πρόκειται να εκτελεστεί, µπορεί να υποκαθιστά την
έκδοση αεροπορικής φορτωτικής. Όταν χρησιµοποιείται αυτό το
άλλο µέσο, και κατόπιν αιτήσεως του αποστολέα, ο µεταφορέας
του παραδίδει την απόδειξη του φορτίου, η οποία επιτρέπει την
αναγνώριση της αποστολής και την πρόσβαση στις πληροφορίες
που περιέχονται στο πρωτόκολλο που τηρείται µε αυτό το άλλο
µέσο.

Άρθρο 5
Περιεχόµενο της αεροπορικής φορτωτικής ή της απόδειξης
φορτίου
Στην αεροπορική φορτωτική ή απόδειξη φορτίου, αναγράφονται:

18.7.2001
Άρθρο 7

Περιγραφή της αεροπορικής φορτωτικής
1.
Η αεροπορική φορτωτική συντάσσεται από τον αποστολέα σε
τρία πρωτότυπα µέρη.
2.
Το πρώτο µέρος φέρει τη µνεία «για τον µεταφορέα» και
υπογράφεται από τον αποστολέα. Το δεύτερο µέρος φέρει τη µνεία
«για τον παραλήπτη» και υπογράφεται από τον αποστολέα και τον
µεταφορέα. Το τρίτο µέρος υπογράφεται από τον µεταφορέα, ο
οποίος το παραδίδει στον αποστολέα αφού το φορτίο γίνει δεκτό.
3.
Η υπογραφή του µεταφορέα και του αποστολέα µπορεί να
είναι τυπωµένη ή να έχει τη µορφή σφραγίδας.
4.
Εάν, κατ’ αίτησιν του αποστολέα, ο µεταφορέας εκδώσει
αεροπορική φορτωτική, θεωρείται ότι την εξέδωσε ο µεταφορέας, εξ
ονόµατος του αποστολέα, µέχρις αποδείξεως του εναντίου.
Άρθρο 8
Έγγραφα πολλαπλών δεµάτων
Σε περίπτωση πλειόνων δεµάτων:
α) ο µεταφορέας του φορτίου έχει το δικαίωµα να ζητάει από τον
αποστολέα να συντάσσει χωριστές αεροπορικές φορτωτικές,
β) ο αποστολέας έχει το δικαίωµα να ζητά από τον µεταφορέα την
παράδοση χωριστών αποδείξεων φορτίου, όταν χρησιµοποιούνται τα άλλα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 4.
Άρθρο 9
Μη τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τα υποχρεωτικά
έγγραφα
Η µη τήρηση των διατάξεων των άρθρων 4 έως 8 δεν θίγει την
ύπαρξη ούτε την ισχύ του τίτλου µεταφοράς, ο οποίος υπόκειται
πάντως στους κανόνες της παρούσας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τον περιορισµό της ευθύνης.

α) ο τόπος αναχώρησης και προορισµού,
β) εφόσον ο τόπος αναχώρησης και προορισµού ευρίσκονται επί
του εδάφους ενός και µόνον συµβαλλοµένου κράτους και ένας
ή περισσότεροι από τους συµφωνηθέντες ενδιάµεσους σταθµούς
ευρίσκονται επί του εδάφους άλλου κράτους, τουλάχιστον ένας
από αυτούς τους ενδιάµεσους σταθµούς, και

Άρθρο 10
Ευθύνη για τα στοιχεία των εγγράφων

Έγγραφο σχετικά µε τη φύση του φορτίου

1.
Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων και των δηλώσεων που αφορούν το φορτίο, που καταγράφηκαν από τον ίδιο ή εξ ονόµατός του στην αεροπορική φορτωτική ή
παρασχέθησαν από τον ίδιο ή εξ ονόµατός του, στον µεταφορέα,
για να καταχωρηθούν στην απόδειξη παραλαβής του φορτίου ή στο
πρωτόκολλο που τηρείται µε τα άλλα µέσα, που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 4. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, επίσης,
όταν το πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατος του αποστολέα, είναι
επίσης και πράκτορας του µεταφορέα.

Ο αποστολέας µπορεί να υποχρεωθεί, εν ανάγκη, προκειµένου να
διεκπεραιώσει τις αναγκαίες διατυπώσεις του τελωνείου, της αστυνοµίας ή άλλων δηµόσιων αρχών, να παραδώσει έγγραφο όπου
αναγράφεται η φύση του φορτίου. Η διάταξη αυτή δεν συνεπάγεται
για τον µεταφορέα κανένα καθήκον, υποχρέωση ή ευθύνη.

2.
Ο αποστολέας φέρει την ευθύνη για κάθε ζηµία που υπέστη
ο µεταφορέας ή κάθε άλλο πρόσωπο έναντι του οποίου είναι
υπεύθυνος ο µεταφορέας, εξαιτίας παρατυπίας, ανακρίβειας ή ατέλειας των στοιχείων και των δηλώσεων που παρεσχέθησαν ή έγιναν
από τον αποστολέα ή εξ ονόµατός του.

γ) το βάρος της αποστολής.

Άρθρο 6
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3.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος άρθρου, ο µεταφορέας φέρει την ευθύνη για κάθε
ζηµία που υπέστη ο αποστολέας ή κάθε άλλο πρόσωπο έναντι του
οποίου είναι υπεύθυνος ο αποστολέας, εξαιτίας παρατυπίας, ανακρίβειας ή ατέλειας των στοιχείων και των δηλώσεων που καταγράφηκαν απ’ αυτόν ή εξ ονόµατός του, στην απόδειξη παραλαβής
του φορτίου ή στο πρωτόκολλο που τηρείται µε τα άλλα µέσα που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.

Άρθρο 11
Αποδεικτική αξία των εγγράφων
1.
Η αεροπορική φορτωτική ή η απόδειξη παραλαβής του φορτίου αποδεικνύουν, µέχρις αποδείξεως του εναντίου, τη σύναψη της
σύµβασης, την παραλαβή του φορτίου και τους όρους µεταφοράς
που αναφέρονται σ’ αυτή.
2.
Τυχόν δηλώσεις στην αεροπορική φορτωτική ή στην απόδειξη
παραλαβής του φορτίου σχετικά µε το βάρος, τις διαστάσεις και τη
συσκευασία του φορτίου καθώς και σχετικά µε τον αριθµό των
δεµάτων, αποτελούν απόδειξη, µέχρις αποδείξεως του εναντίου. Οι
δηλώσεις που αφορούν την ποσότητα, τον όγκο και την κατάσταση
του φορτίου δεν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο κατά του µεταφορέα, εκτός εάν έχουν ελεγχθεί από τον µεταφορέα και συγχρόνως
έχουν αναγραφεί στην αεροπορική φορτωτική ή στην απόδειξη της
παραλαβής του φορτίου, παρουσία του αποστολέα, ή εκτός εάν
συνδέονται µε την εµφανή κατάσταση του φορτίου.

Άρθρο 12
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η επικοινωνία µε αυτόν, ο αποστολέας επανακτά το δικαίωµα διαχείρισης του φορτίου.
Άρθρο 13
Παράδοση του φορτίου
1.
Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας
ασκεί το δικαίωµά του βάσει του άρθρου 12, ο παραλήπτης έχει το
δικαίωµα, κατά την άφιξη του φορτίου στον τόπο προορισµού, να
ζητήσει από τον µεταφορέα να του παραδώσει το φορτίο, κατόπιν
πληρωµής των οφειλόµενων τελών και εκπλήρωσης των όρων της
µεταφοράς.
2.
Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο µεταφορέας οφείλει να ειδοποιεί
τον παραλήπτη µόλις φθάνει το φορτίο.
3.
Εάν ο µεταφορέας αναγνωρίσει την απώλεια του φορτίου, ή
εάν το φορτίο δεν φθάσει µετά την πάροδο επτά ηµερών από την
ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε να έχει φθάσει, ο παραλήπτης
δικαιούται να επικαλεσθεί έναντι του µεταφορέα τα δικαιώµατα που
απορρέουν από τη σύµβαση µεταφοράς.
Άρθρο 14
Επιβολή των δικαιωµάτων του αποστολέα και του παραλήπτη
Ο αποστολέας και ο παραλήπτης µπορούν να επιβάλλουν όλα τα
δικαιώµατα που τους παρέχονται αντιστοίχως από τα άρθρα 12 και
13, έκαστος επ’ ονόµατί του, είτε ενεργούν προς ίδιο συµφέρον
είτε προς το συµφέρον άλλου, υπό τον όρο ότι εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται από τη σύµβαση µεταφοράς.

∆ικαίωµα διαχείρισης του φορτίου
1.
Ο αποστολέας, υπό την επιφύλαξη ότι εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις του µε βάση τη σύµβαση µεταφοράς, έχει δικαίωµα διαχείρισης του φορτίου είτε αποσύροντάς το στον αερολιµένα
αναχώρησης ή προορισµού, είτε σταµατώντας το σε οιοδήποτε
τόπο προσγείωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, είτε ζητώντας να
παραδοθεί στον τόπο προορισµού ή κατά τη διάρκεια του ταξιδίου
σε πρόσωπο διαφορετικό από τον παραλήπτη που αρχικά είχε
ορίσει, είτε ζητώντας να του επιστραφεί στον αερολιµένα
αναχώρησης. Ο αποστολέας δεν πρέπει να ασκεί αυτό το δικαίωµα
διαχείρισης κατά τρόπο που να θίγει τον µεταφορέα ή άλλους
αποστολείς και οφείλει να επιστρέφει τυχόν έξοδα που προκλήθηκαν από την άσκηση του δικαιώµατος αυτού.
2.
Εφόσον είναι αδύνατη η εκτέλεση των οδηγιών του αποστολέα, ο µεταφορέας οφείλει να τον ενηµερώνει αµέσως.
3.
Εάν ο µεταφορέας εκτελέσει τις οδηγίες του αποστολέα σχετικά µε τη διαχείριση του φορτίου χωρίς να απαιτήσει την προσκόµιση του µέρους της αεροπορικής φορτωτικής ή της απόδειξης
παραλαβής του φορτίου που παραδίδεται στον αποστολέα, ο µεταφορέας είναι υπεύθυνος, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατός του
για επανόρθωση από τον αποστολέα, για κάθε ζηµία η οποία
µπορεί να προκληθεί, σε οιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει νοµίµως
στην κατοχή του το εν λόγω µέρος της αεροπορικής φορτωτικής ή
της απόδειξης παραλαβής του φορτίου.
4.
Το δικαίωµα του αποστολέα εκπνέει τη στιγµή που αρχίζει το
δικαίωµα του παραλήπτη σύµφωνα µε το άρθρο 13. Ωστόσο, εάν ο
παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει το φορτίο, ή εάν είναι αδύνατη

Άρθρο 15
Σχέσεις µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη ή αµοιβαίες σχέσεις µεταξύ τρίτων µερών
1.
Τα άρθρα 12, 13 και 14 δεν θίγουν ούτε τις σχέσεις µεταξύ
αποστολέα και παραλήπτη ούτε τις αµοιβαίες σχέσεις µεταξύ
τρίτων µερών, τα δικαιώµατα των οποίων απορρέουν είτε από τον
αποστολέα είτε από τον παραλήπτη.
2.
Κάθε ρήτρα παρέκκλισης από τις διατάξεις των άρθρων 12,
13 και 14 πρέπει να είναι εγγεγραµµένη στην αεροπορική φορτωτική ή στην απόδειξη παραλαβής του φορτίου.
Άρθρο 16
∆ιατυπώσεις τελωνείου, αστυνοµίας ή άλλων δηµόσιων αρχών
1.
Ο αποστολέας οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες και τα
έγγραφα που απαιτούνται για να φέρει σε πέρας τις διατυπώσεις
του τελωνείου, της αστυνοµίας και άλλων δηµόσιων αρχών πριν να
παραδοθεί το φορτίο στον παραλήπτη. Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος έναντι του µεταφορέα για οιαδήποτε ζηµία είναι δυνατόν να
προκληθεί εξ αιτίας της έλλειψης, ανεπάρκειας ή παρατυπίας των εν
λόγω πληροφοριών ή εγγράφων, εκτός εάν η ζηµία οφείλεται σε
σφάλµα του µεταφορέα, των υπαλλήλων ή των πρακτόρων του.
2.
Ο µεταφορέας δεν υποχρεούται να διερευνά την ακρίβεια ή
την επάρκεια αυτών των πληροφοριών ή εγγράφων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ

Άρθρο 17
Θάνατος και τραυµατισµός επιβάτη — Ζηµία αποσκευών
1.
Ο µεταφορέας ευθύνεται για τη ζηµία που προκαλείται σε
περίπτωση θανάτου ή σωµατικού τραυµατισµού επιβάτη, υπό τον
όρο µόνον ότι, το δυστύχηµα που προκάλεσε τον θάνατο ή τον
τραυµατισµό σηµειώθηκε όταν ο επιβάτης ευρίσκετο επί του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή της αποβίβασης.
2.
Ο µεταφορέας ευθύνεται για τη ζηµία που προκαλείται σε
περίπτωση καταστροφής, απώλειας, ή βλάβης αποσκευών που είχαν
περάσει από τον σχετικό έλεγχο, υπό τον όρο µόνον ότι, το συµβάν
που προκάλεσε την καταστροφή, την απώλεια ή τη βλάβη σηµειώθηκε επί του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια οιασδήποτε περιόδου κατά την οποία οι ελεγχθείσες αποσκευές ευρίσκοντο υπό την
ευθύνη του µεταφορέα. Ωστόσο, ο µεταφορέας δεν ευθύνεται στο
µέτρο που η ζηµία προκλήθηκε εξ αιτίας ενδογενούς ελαττώµατος,
της ποιότητας ή ατέλειας της αποσκευής. Σε περίπτωση που οι
αποσκευές, και ιδίως τα προσωπικά είδη, δεν έχουν περάσει από
έλεγχο, ο µεταφορέας ευθύνεται εφόσον η ζηµία προκαλείται εξ
υπαιτιότητάς του ή εξ υπαιτιότητας των υπαλλήλων ή των πρακτόρων του.
3.
Εφόσον ο µεταφορέας αποδέχεται την απώλεια αποσκευών
που είχαν περάσει από έλεγχο, ή εάν οι αποσκευές που είχαν
περάσει από έλεγχο δεν φθάσουν µετά την πάροδο 21 ηµερών από
την ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε να έχουν φθάσει, ο επιβάτης δικαιούται να επικαλεσθεί έναντι του µεταφορέα τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση µεταφοράς.
4.
Στην παρούσα σύµβαση, ως «αποσκευή» νοείται τόσο µια
αποσκευή που έχει περάσει από έλεγχο όσο και µια αποσκευή που
δεν έχει περάσει από έλεγχο, υπό την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων.
Άρθρο 18
Ζηµία φορτίου
1.
Ο µεταφορέας ευθύνεται για τη ζηµία που προκαλείται σε
περίπτωση καταστροφής, απώλειας, ή βλάβης του φορτίου, υπό τον
όρο µόνον ότι, το συµβάν που προκάλεσε τη ζηµία σηµειώθηκε
κατά τη διάρκεια της αεροπορικής µεταφοράς.
2.
Ωστόσο, ο µεταφορέας δεν ευθύνεται εάν και στο βαθµό που
αποδείξει ότι, η καταστροφή, η απώλεια ή η βλάβη του φορτίου
προκλήθηκε από έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι λόγους:
α) ενδογενές ελάττωµα, ποιότητα ή ατέλεια του φορτίου,
β) ελαττωµατική συσκευασία του φορτίου από άλλο πρόσωπο
εκτός από τον µεταφορέα ή τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές
του,
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4.
Η περίοδος της αεροπορικής µεταφοράς δεν εκτείνεται σε
καµµία χερσαία, θαλάσσια ή εσωτερική πλωτή µεταφορά, η οποία
εκτελείται εκτός του αερολιµένα. Εάν, ωστόσο, η εν λόγω µεταφορά
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης µιας σύµβασης αεροπορικής µεταφοράς, µε σκοπό τη φόρτωση, την παράδοση ή τη
µεταφόρτωση, η τυχόν ζηµία τεκµαίρεται, εκτός αποδείξεως του
εναντίου, ότι προκλήθηκε λόγω συµβάντος που σηµειώθηκε κατά
τη διάρκεια της αεροπορικής µεταφοράς. Εάν ο µεταφορέας, χωρίς
τη συναίνεση του αποστολέα, αντικαταστήσει το µέσο µεταφοράς
µε άλλο µεταφορικό µέσο, για όλη ή µέρος της µεταφοράς η οποία
έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µερών ότι θα είναι αεροπορική µεταφορά, η εν λόγω µεταφορά µε άλλο µέσο µεταφοράς θεωρείται ότι
εµπίπτει στην περίοδο της αεροπορικής µεταφοράς.
Άρθρο 19
Καθυστέρηση
Ο µεταφορέας ευθύνεται για τη ζηµία που προκαλείται εξ αιτίας
της καθυστέρησης της αεροπορικής µεταφοράς επιβατών, αποσκευών ή φορτίου. Ωστόσο, ο µεταφορέας δεν ευθύνεται για τη
ζηµία που προκαλείται λόγω καθυστέρησης εάν αποδείξει ότι
αυτός, οι υπάλληλοι και οι πράκτορές του έλαβαν όλα τα µέτρα τα
οποία µπορούν να επιβάλονται ευλόγως για να αποφευχθεί η ζηµία
ή ότι ήταν αδύνατον σε αυτόν ή τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές του να λάβουν τα εν λόγω µέτρα.
Άρθρο 20
Απαλλαγή
Εάν ο µεταφορέας αποδείξει ότι, η ζηµία προκλήθηκε, από ή
συνετέλεσε σ’ αυτήν, αµέλεια ή άλλη επιβλαβή πράξη ή παράλειψη
του προσώπου που ζητεί την επανόρθωση, ή του προσώπου από το
οποίο απορρέουν τα δικαιώµατά του, ο µεταφορέας απαλλάσσεται,
πλήρως ή εν µέρει, από την ευθύνη του έναντι του ενάγοντος, στο
βαθµό που η αµέλεια αυτή ή η επιβλαβής πράξη ή παράλειψη
προκάλεσαν τη ζηµία ή συνετέλεσαν σε αυτήν. Όταν ζητείται
αποζηµίωση για τον θάνατο ή τον τραυµατισµό επιβάτη από
πρόσωπο άλλο εκτός από τον επιβάτη, ο µεταφορέας απαλλάσσεται
επίσης, πλήρως ή εν µέρει, από την ευθύνη του, στο βαθµό που
αποδεικνύει ότι η ζηµία προκλήθηκε από ή συνετέλεσε σε αυτήν,
αµέλεια ή άλλη επιβλαβής πράξη ή παράλειψη του συγκεκριµένου
επιβάτη. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε όλες τις διατάξεις της
παρούσας σύµβασης σχετικά µε την ευθύνη, συµπεριλαµβανοµένης
της παραγράφου 1 του άρθρου 21.
Άρθρο 21
Αποζηµίωση σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού επιβάτη
1.
Για τις ζηµίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 17 και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 100 000 Ειδικά
Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα για κάθε επιβάτη, ο µεταφορέας δεν µπορεί
να απαλλάσσεται της ευθύνης του ή να την περιορίζει.

δ) πράξη δηµόσιας αρχής πραγµατοποιούµενη σε σύνδεση µε την
είσοδο, την έξοδο ή τη διαµετακόµιση του φορτίου.

2.
Ο µεταφορέας δεν ευθύνεται για τις ζηµίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 17, στο βαθµό που υπερβαίνουν,
για κάθε επιβάτη, τα 100 000 Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα,
εφόσον αποδεικνύει ότι:

3.
Η αεροπορική µεταφορά υπό την έννοια της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, περιλαµβάνει την περίοδο κατά την οποία
το φορτίο ευρίσκεται υπό την ευθύνη του µεταφορέα.

α) η ζηµία δεν οφείλεται σε αµέλεια ή σε άλλη επιβλαβή πράξη ή
παράλειψη του µεταφορέα ή των υπαλλήλων ή των πρακτόρων
του ή

γ) εχθροπραξία ή ένοπλη σύρραξη,
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β) η ζηµία οφείλεται µόνον σε αµέλεια ή σε άλλη επιβλαβή πράξη
ή παράλειψη τρίτου.
Άρθρο 22
Όρια ευθύνης σχετικά µε τις καθυστερήσεις, τις αποσκευές
και το φορτίο
1.
Σε περίπτωση ζηµίας που προκαλείται λόγω καθυστέρησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 19, κατά τη µεταφορά επιβατών, η ευθύνη
του µεταφορέα για κάθε επιβάτη περιορίζεται σε 4 150 Ειδικά
Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα.
2.
Όσον αφορά τη µεταφορά αποσκευών, η ευθύνη του µεταφορέα σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησής
τους, περιορίζεται σε 1 000 Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα, για
κάθε επιβάτη, εκτός εάν ο επιβάτης, κατά την παράδοση των
ελεγµένων αποσκευών στο µεταφορέα, υποβάλει ειδική δήλωση
ασφαλιστικού συµφέροντος για την παράδοση της αποσκευής στον
τόπο περιορισµού και εφόσον καταβάλει, ενδεχοµένως, συµπληρωµατικό ποσό. Στην περίπτωση αυτή, ο µεταφορέας υποχρεούται για
την καταβολή ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δηλωθέν ποσό,
εκτός εάν αποδείξει ότι το ποσό είναι µεγαλύτερο από το πραγµατικό ασφαλιστικό συµφέρον του επιβάτη για την παράδοση της
αποσκευής στον τόπο προορισµού.
3.
Όσον αφορά τη µεταφορά φορτίου, η ευθύνη του µεταφορέα, σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, ζηµίας ή καθυστέρησης, περιορίζεται στο ποσό των 17 Ειδικών Τραβηκτικών
∆ικαιωµάτων ανά χιλιόγραµµο, εκτός εάν ο αποστολέας υποβάλει,
κατά τη στιγµή της παράδοσης του δέµατος στο µεταφορέα, ειδική
δήλωση ασφαλιστικού συµφέροντος για την παράδοση του στον
τόπο προορισµού και εφόσον καταβάλει, ενδεχοµένως, συµπληρωµατικό ποσό. Στην περίπτωση αυτή, ο µεταφορέας υποχρεούται για
την καταβολή ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δηλωθέν ποσό,
εκτός εάν αποδείξει ότι το ποσό είναι µεγαλύτερο από το πραγµατικό ασφαλιστικό συµφέρον του αποστολέα για την παράδοση στον
τόπο προορισµού.
4.
Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, ζηµίας ή καθυστέρησης µέρους του φορτίου ή οιουδήποτε άλλου αντικειµένου
που περιέχει το φορτίο, το βάρος που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
για τον καθορισµό του ποσού στο οποίο περιορίζεται η ευθύνη του
µεταφορέα, είναι µόνον το συνολικό βάρος του σχετικού δέµατος ή
των σχετικών δεµάτων. Ωστόσο, εάν η καταστροφή, η απώλεια, η
ζηµία ή η καθυστέρηση µέρους του φορτίου, ή αντικειµένου που
περιέχει το φορτίο, επηρεάζει την αξία άλλων δεµάτων που καλύπτονται από την ίδια αεροπορική φορτωτική, ή από την ίδια απόδειξη παραλαβής ή, ελλείψει των εν λόγω εγγράφων, από το ίδιο
πρωτόκολλο που τηρείται µε τα άλλα µέσα που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 4, το συνολικό βάρος του εν λόγω
δέµατος ή δεµάτων λαµβάνεται επίσης υπόψη για τον καθορισµό
του ορίου αποζηµίωσης.
5.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου
δεν εφαρµόζονται, εάν αποδειχθεί ότι η ζηµία οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη του µεταφορέα, των υπαλλήλων ή των πρακτόρων του,
που έγινε µε πρόθεση την πρόκληση ζηµίας, ή από αµέλεια και εν
επιγνώσει ότι θα προκύψει προφανώς ζηµία, υπό τον όρο ότι στην
περίπτωση πράξης ή παράλειψης του υπαλλήλου ή πράκτορος του
µεταφορέα, αποδεικνύεται επίσης ότι αυτοί ενήργησαν στο πλαίσιο
της σχέσεως εργασίας τους.
6.
Τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 21 και στο παρόν
άρθρο, δεν εµποδίζουν το δικαστήριο να επιδικάσει σύµφωνα µε το
δίκαιό του, επιπροσθέτως, το σύνολο ή το µέρος των δικαστικών
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εξόδων και των υπολοίπων δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο
αιτών, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων. Η ανωτέρω διάταξη δεν
εφαρµόζεται όταν το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης, εξαιρουµένων των δικαστικών εξόδων και των υπολοίπων δαπανών της
δίκης, δεν υπερβαίνει το ποσό το οποίο προσέφερε ο µεταφορέας
γραπτώς στον αιτούντα, εντός προθεσµίας έξι µηνών από την
ηµεροµηνία που συνέβη η ζηµία, ή πριν από την έναρξη της δίκης,
εφόσον αυτή είναι µεταγενέστερη.

Άρθρο 23
Μετατροπή των νοµισµατικών µονάδων
1.
Τα ποσά που είναι εκφρασµένα σε Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα στην παρούσα σύµβαση θεωρούνται ότι αναφέρονται στο
Ειδικό Τραβηκτικό ∆ικαίωµα, όπως αυτό ορίζεται από το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. Η µετατροπή των ποσών αυτών σε εθνικά
νοµίσµατα, στην περίπτωση δικαστικής διαδικασίας, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την αξία των νοµισµάτων αυτών σε Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα κατά την ηµεροµηνία της δίκης. Η αξία ενός
εθνικού νοµίσµατος, σε Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα, ενός συµβαλλόµενου κράτους, το οποίο είναι µέλος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο αποτίµησης
που εφαρµόζει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κατά την ηµεροµηνία της δίκης, για τις εργασίες του και τις συναλλαγές του. Η αξία
ενός εθνικού νοµίσµατος, σε Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα, ενός
συµβαλλοµένου µέρους, το οποίο δεν είναι µέλος του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, υπολογίζεται µε τον τρόπο που ορίζει το
εν λόγω κράτος.
2.
Ωστόσο, τα κράτη που δεν είναι µέλη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και των οποίων το δίκαιο δεν επιτρέπει την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
µπορούν, κατά την επικύρωση ή την προσχώρηση ή οιαδήποτε
άλλη στιγµή στη συνέχεια, να δηλώνουν ότι, το όριο ευθύνης του
µεταφορέα, που καθορίζεται στο άρθρο 21 ορίζεται στο ποσό των
1 500 000 νοµισµατικών µονάδων ανά επιβάτη για τις εκδικάσεις
στην επικράτειά τους· σε 62 500 νοµισµατικές µονάδες, ανά επιβάτη, όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 22· σε 15 000
νοµισµατικές µονάδες ανά επιβάτη όσον αφορά την παράγραφο 2
του άρθρου 22· και σε 250 νοµισµατικές µονάδες ανά χιλιόγραµµο
όσον αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 22. Η εν λόγω νοµισµατική µονάδα αντιστοιχεί σε 65,5 χιλιοστόγραµµα χρυσού
τίτλου καθαρότητας εννιακοσίων χιλιοστών. Τα ποσά αυτά µπορούν
να µετατρέπονται στο σχετικό εθνικό νόµισµα στρογγυλοποιηµένα.
Η µετατροπή των ποσών αυτών σε εθνικό νόµισµα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το δίκαιο του σχετικού κράτους.
3.
Ο υπολογισµός που αναφέρεται στην τελευταία πρόταση της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η µέθοδος µετατροπής
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, πραγµατοποιούνται κατά τρόπο ώστε να εκφράζουν στο εθνικό νόµισµα
του συµβαλλοµένου κράτους την ίδια πραγµατική αξία, στο µέτρο
του δυνατού, για τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 22,
µε εκείνη που θα προέκυπτε από την εφαρµογή των τριών πρώτων
φράσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα συµβαλλόµενα κράτη ανακοινώνουν στο θεµατοφύλακα τη µέθοδο υπολογισµού τους σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή
τα αποτελέσµατα της µετατροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά την
κατάθεση της πράξης επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της
παρούσας σύµβασης ή προσχώρησης σε αυτήν, καθώς επίσης και
κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή της εν λόγω µεθόδου υπολογισµού ή των αποτελεσµάτων αυτών.
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Άρθρο 24
Αναθεώρηση ορίων
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 της παρούσας σύµβασης και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 κατωτέρω,
τα όρια αποζηµίωσης που αναφέρονται στα άρθρα 21, 22 και 23,
αναθεωρούνται από τον Θεµατοφύλακα ανά πενταετία· η πρώτη
αναθεώρηση επέρχεται στο τέλος του πέµπτου έτους που ακολουθεί την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύµβασης ή
εφόσον η σύµβαση δεν τεθεί σε ισχύ εντός των πέντε ετών που
έπονται της ηµεροµηνίας κατά την οποία άνοιξε για πρώτη φορά
προς υπογραφή, εντός του πρώτου έτους έναρξης της ισχύος της,
µε την εφαρµογή συντελεστή πληθωρισµού που αντιστοιχεί στο
σωρευτικό ποσοστό πληθωρισµού από την προηγούµενη
αναθεώρηση ή, όταν πρόκειται για την πρώτη αναθεώρηση, από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης. Το µέτρο του ποσοστού
πληθωρισµού που πρέπει να χρησιµοποιείται για να καθορίζεται ο
συντελεστής πληθωρισµού, είναι ο µέσος σταθµισµένος όρος των
ετήσιων ποσοστών ανόδου ή πτώσης των δεικτών τιµών καταναλωτή των κρατών, τα νοµίσµατα των οποίων συνθέτουν το Ειδικό
Τραβηκτικό ∆ικαίωµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 23.
2.
Εάν, από την αναθεώρηση που αναφέρεται στην προηγούµενη
παράγραφο, συνάγεται ότι, ο συντελεστής πληθωρισµού υπερβαίνει
το 10 %, ο Θεµατοφύλακας κοινοποιεί στα συµβαλλόµενα κράτη
αναθεώρηση των ορίων αποζηµίωσης. Κάθε αναθεώρηση η οποία
υιοθετείται µε τον τρόπο αυτό τίθεται σε ισχύ έξι µήνες µετά την
κοινοποίησή της στα συµβαλλόµενα κράτη. Εάν, εντός των τριών
µηνών µετά την εν λόγω κοινοποίηση στα συµβαλλόµενα κράτη, η
πλειοψηφία των συµβαλλοµένων κρατών εκφράσει την αποδοκιµασία της, η αναθεώρηση δεν τίθεται σε ισχύ και ο Θεµατοφύλακας
παραπέµπει το θέµα σε συνεδρίαση των συµβαλλοµένων κρατών. Ο
Θεµατοφύλακας κοινοποιεί αµέσως σε όλα τα συµβαλλόµενα κράτη
την έναρξη ισχύος κάθε αναθεώρησης.
3.
Παρά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ισχύει
ανά πάσα στιγµή, υπό τον όρο ότι το εν τρίτο των συµβαλλοµένων
κρατών εκφράζει ανάλογη επιθυµία και υπό τον όρο ότι, ο συντελεστής πληθωρισµού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει το 30 % από την προηγούµενη αναθεώρηση ή από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύµβασης, εάν δεν υπάρχει
προηγούµενη αναθεώρηση. Οι µεταγενέστερες αναθεωρήσεις
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, επέρχονται ανά πενταετία από το τέλος του
πέµπτου έτους από την ηµεροµηνία της αναθεώρησης που επήλθε
βάσει της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 25
Καθορισµός ορίων
Ένας µεταφορέας µπορεί να ορίζει ότι, η σύµβαση µεταφοράς
µπορεί να καθορίζει όρια αποζηµίωσης υψηλότερα από εκείνα που
προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση, ή να µην περιέχει κανένα
όριο αποζηµίωσης.
Άρθρο 26
Ακυρότητα συµβατικών διατάξεων
Κάθε ρήτρα η οποία αποβλέπει στην απαλλαγή του µεταφορέα από
την ευθύνη του ή στον καθορισµό ορίου αποζηµίωσης κατώτερου
από εκείνο που ορίζει η παρούσα σύµβαση, είναι άκυρη και δεν
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παράγει αποτέλεσµα αλλά η ακυρότητα της εν λόγω ρήτρας δεν
επιφέρει την ακυρότητα της όλης σύµβασης, η οποία εξακολουθεί
να διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης.
Άρθρο 27
Ελευθερία του συµβάλλεσθαι
Τίποτε στην παρούσα σύµβαση δεν εµποδίζει ένα µεταφορέα να
αρνείται τη σύναψη σύµβασης µεταφοράς, να παραιτείται των µέσω
υπεράσπισης που του παρέχονται δυνάµει της παρούσας σύµβασης
ή να ορίζει όρους οι οποίοι δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις της
παρούσας σύµβασης.
Άρθρο 28
Προκαταβολές
Σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήµατος το οποίο προκαλεί τον
θάνατο ή τον τραυµατισµό επιβατών, ο µεταφορέας, εφόσον υποχρεούται από τη νοµοθεσία της χώρας του, καταβάλει, χωρίς καθυστέρηση, προκαταβολές στο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που
δικαιούνται αποζηµίωσης προκειµένου να τους επιτρέψει να αντεπεξέλθουν στις άµεσες οικονοµικές τους ανάγκες. Οι προκαταβολές
αυτές δεν αποτελούν αναγνώριση ευθύνης και µπορούν να αφαιρούνται από τα ποσά που καταβάλλονται αργότερα από τον µεταφορέα ως αποζηµίωση.
Άρθρο 29
Βάση των αξιώσεων
Όσον αφορά τη µεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου, κάθε
αγωγή αποζηµίωσης, για οποιοδήποτε λόγο, στα πλαίσια της
παρούσας σύµβασης, λόγω σύµβασης ή παρανόµου πράξεως ή
κάθε άλλης αιτίας, µπορεί να ασκείται µόνον υπό τους όρους και
µε τα όρια αποζηµίωσης που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση, µε την επιφύλαξη του καθορισµού των προσώπων που έχουν
το δικαίωµα να ασκήσουν αγωγή και των αντίστοιχων δικαιωµάτων
τους. Σε οιαδήποτε αγωγή αυτού του είδους, αντίποινα, παραδειγµατικές ή άλλες µη αντισταθµιστικές αποζηµιώσεις δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν.
Άρθρο 30
Υπάλληλοι, Πράκτορες
1.
Εφόσον ασκείται αγωγή κατά υπαλλήλου ή πράκτορα µεταφορέα για ζηµία η οποία αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση, ο εν
λόγω υπάλληλος ή πράκτορας, εφόσον αποδείξει ότι ενήργησε
κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δικαιούται να τύχει των
όρων και των ορίων αποζηµίωσης που ο ίδιος ο µεταφορέας µπορεί
να επικαλεσθεί µε βάση την παρούσα σύµβαση.
2.
Ο συνυπολογισµός των περισυλλέξιµων ποσών, στην
περίπτωση αυτή, από τον µεταφορέα, τους υπαλλήλους και τους
πράκτορές του, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.
3.
Εκτός από την περίπτωση µεταφοράς φορτίου, οι διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται,
εφόσον αποδειχθεί ότι η ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
του υπαλλήλου ή του πράκτορα, η οποία γίνεται µε πρόθεση την
πρόκληση ζηµίας, η εξ αµελείας και εν επιγνώσει ότι µπορεί να
προκληθεί ζηµία.
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Άρθρο 31
Προθεσµία διαµαρτυρίας
1.
Η χωρίς διαµαρτυρία παραλαβή ελεγµένων αποσκευών ή
φορτίου από τον παραλήπτη αποδεικνύει, µέχρις αποδείξεως του
εναντίου, ότι οι αποσκευές και το φορτίο παραδόθηκαν σε καλή
κατάσταση και σύµφωνα µε τον τίτλο µεταφοράς ή µε το πρωτόκολλο που τηρείται µε τα άλλα µέσα, που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.
2.
Σε περίπτωση ζηµίας, ο δικαιούχος της παραλαβής οφείλει να
υποβάλλει διαµαρτυρία στον µεταφορέα, αµέσως µετά την διαπίστωση της ζηµίας, και, το αργότερο, εντός προθεσµίας επτά
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής, εφόσον πρόκειται για
αποσκευές που έχουν περάσει από έλεγχο και δεκατέσσερις ηµέρες
από την ηµεροµηνία παραλαβής, εφόσον πρόκειται για φορτίο. Σε
περίπτωση καθυστέρησης, η διαµαρτυρία υποβάλλεται, το αργότερο εντός προθεσµίας είκοσι µιας ηµερών, από την ηµεροµηνία
κατά την οποία οι αποσκευές ή το φορτίο τέθηκαν στην διάθεση
του.
3.
Η διαµαρτυρία πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να επιδίδεται ή να αποστέλλεται εντός των προαναφεροµένων προθεσµιών.
4.
Εφόσον δεν υποβληθεί διαµαρτυρία εντός των προβλεποµένων προθεσµιών, κάθε αγωγή κατά του µεταφορέα είναι απαράδεκτη, εκτός από την περίπτωση απάτης εκ µέρους του.

Άρθρο 32
Θάνατος υπευθύνου
Σε περίπτωση θανάτου του υπευθύνου, η αγωγή αποζηµίωσης είναι
παραδεκτή, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης,
έναντι εκείνων που εκπροσωπούν νοµίµως τη διαδοχή του.

3.
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Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, νοούνται ως:

α) «εµπορική συµφωνία»: η συµφωνία εκτός της συµφωνίας πρακτόρευσης, που έχει συναφθεί µεταξύ µεταφορέων και σχετίζεται
µε την από κοινού παροχή υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς
επιβατών,
β) «κύρια και µόνιµη κατοικία»: η σταθερή και µόνιµη κατοικία του
επιβάτη την στιγµή του ατυχήµατος. Η εθνικότητα του επιβάτη
δεν είναι καθοριστικός παράγων εν προκειµένω.
4.
Τα διαδικαστικά θέµατα διέπονται από το δίκαιο του επιληφθέντος της υποθέσεως δικαστηρίου.
Άρθρο 34
∆ιαιτησία
1.
Με τη επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα
µέρη της σύµβασης µεταφοράς φορτίου µπορούν να ορίζουν ότι,
οιαδήποτε διαφορά σχετικά µε την ευθύνη του µεταφορέα µε βάση
την παρούσα σύµβαση, διακανονίζεται µε διαιτησία. Η εν λόγω
συµφωνία συνοµολογείται γραπτώς.
2.
Η διαιτητική διαδικασία διεξάγεται, κατ’ επιλογήν του αιτούντος, σε έναν από τους τόπους αρµοδιότητας των δικαστηρίων που
προβλέπονται στο άρθρο 33.
3.
Ο διαιτητής ή το διαιτητικό δικαστήριο εφαρµόζουν τις
διατάξεις της παρούσας σύµβασης.
4.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου
θεωρείται ότι αποτελούν µέρος κάθε διαιτητικής ρήτρας ή συµφωνίας, και κάθε όρος της εν λόγω ρήτρας ή συµφωνίας που δεν
συµβιβάζεται µε αυτές, είναι άκυρος και άνευ αποτελέσµατος.
Άρθρο 35
Προθεσµία αγωγής

Άρθρο 33

1.
Αγωγή ασκείται, υπό ποινή εκπτώσεως, εντός προθεσµίας δύο
ετών από την ηµεροµηνία άφιξης στον προορισµό, ή από την
ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε να είχε φθάσει το αεροσκάφος,
ή από την ηµεροµηνία κατά την οποία σταµάτησε η µεταφορά.

∆ικαιοδοσία

2.
Η µέθοδος υπολογισµού της προθεσµίας καθορίζεται από το
δίκαιο του επιληφθέντος της υποθέσεως δικαστηρίου.

1.
Η αγωγή αποζηµίωσης ασκείται, κατ’ επιλογήν του ενάγοντος, στην επικράτεια ενός των συµβαλλοµένων κρατών είτε ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του µεταφορέα ή του
κύριου τόπου των δραστηριοτήτων του ή του τόπου που έχει
εγκατάσταση, µέσω των οποίων συνήφθη η σύµβαση, είτε ενώπιον
του δικαστηρίου του τόπου προορισµού.
2.
Όσον αφορά τη ζηµία που απορρέει από θάνατο ή τραυµατισµό επιβάτη, η αγωγή αποζηµιώσεως µπορεί να ασκείται ενώπιον
ενός των δικαστηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, ή στην επικράτεια του συµβαλλοµένου κράτους
στο οποίο τη στιγµή του ατυχήµατος ο επιβάτης είχε την κύρια και
µόνιµη κατοικία του και από ή προς το οποίο ο µεταφορέας
εκτελεί δροµολόγια αεροπορικής µεταφοράς επιβατών, είτε µε δικά
του αεροσκάφη, είτε µε αεροσκάφη άλλου µεταφορέα βάσει εµπορικής συµφωνίας, και όπου ο µεταφορέας αυτός ασκεί δραστηριότητες αεροπορικής µεταφοράς επιβατών από εγκαταστάσεις τις
οποίες ενοικιάζει ή κατέχει ο ίδιος ο µεταφορέας ή άλλος µεταφορέας µε τον οποίον έχει συνάψει εµπορική συµφωνία.

Άρθρο 36
∆ιαδοχική µεταφορά
1.
Στην περίπτωση µεταφοράς που διέπεται από τον ορισµό της
παραγράφου 3 του άρθρου 1, η οποία πρέπει να εκτελεσθεί από
διάφορους διαδοχικούς µεταφορείς, κάθε µεταφορέας ο οποίος
δέχεται επιβάτες, αποσκευές ή φορτίο υπόκειται στους κανόνες που
ορίζει η παρούσα σύµβαση και θεωρείται ως ένα από τα µέρη της
σύµβασης µεταφοράς, εφόσον η σύµβαση αυτή έχει ως αντικείµενο
το µέρος της µεταφοράς το οποίο εκτελείται υπό την εποπτεία του.
2.
Στην περίπτωση τέτοιας µεταφοράς ο επιβάτης ή οι δικαιούχοι αποζηµίωσης καθόσον τον αφορά, δικαίωµα µπορούν να προσφεύγουν µόνον κατά του µεταφορέα που πραγµατοποίησε τη µεταφορά κατά τη διάρκεια της οποίας σηµειώθηκε το δυστύχηµα ή η
καθυστέρηση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία, µε ρητή
συµφωνία, ο πρώτος µεταφορέας έχει αναλάβει την ευθύνη για όλο
το ταξίδι.
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3.
Όσον αφορά τις αποσκευές ή το φορτίο, ο επιβάτης ή ο
αποστολέας έχει το δικαίωµα αγωγής κατά του πρώτου µεταφορέα,
και ο επιβάτης ή ο παραλήπτης που δικαιούται να παραλάβει τις
αποσκευές ή το φορτίο έχουν το δικαίωµα αγωγής κατά του
τελευταίου µεταφορέα, και, εξάλλου, καθένας από αυτούς µπορεί
να καταθέσει αγωγή κατά του µεταφορέα που εκτέλεσε τη µεταφορά κατά τη διάρκεια της οποίας συνέβη η καταστροφή, η απώλεια, η ζηµία ή η καθυστέρηση. Οι εν λόγω µεταφορείς είναι
αλληλεγγύως υπεύθυνοι έναντι του επιβάτη ή του αποστολέα ή του
παραλήπτη.
Άρθρο 37
∆ικαίωµα προσφυγής κατά τρίτων µερών
Τίποτε στην παρούσα σύµβαση δεν προδικάζει κατά πόσον ένα
πρόσωπο υπεύθυνο για ζηµία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της,
δικαιούται ή όχι προσφυγής καθ’ οιουδήποτε άλλου προσώπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Άρθρο 38
Συνδυασµένη µεταφορά
1.
Σε περίπτωση συνδυασµένης µεταφοράς που εκτελείται εν
µέρει αεροπορικώς και εν µέρει µε κάποιο άλλο µέσο µεταφοράς, οι
διατάξεις της παρούσας σύµβασης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18, εφαρµόζονται µόνο στην αεροπορική µεταφορά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή εµπίπτει στους όρους του
άρθρου 1.
2.
Τίποτε στην παρούσα σύµβαση δεν εµποδίζει τα µέρη, σε
περίπτωση συνδυασµένης µεταφοράς, να παρεµβάλουν στον τίτλο
αεροπορικής µεταφοράς, όρους σχετικά µε τους υπολοίπους τρόπους µεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι, οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης τηρούνται όσον αφορά την αεροπορική µεταφορά.
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Άρθρο 40

Ευθύνη του συµβατικού και του πραγµατικού µεταφορέα,
αντιστοίχως
Εάν ένας πραγµατικός µεταφορέας εκτελεί όλη ή µέρος της µεταφοράς η οποία, σύµφωνα µε τη σύµβαση µεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 39, διέπεται από την παρούσα σύµβαση, τόσον ο
συµβατικός µεταφορέας όσο και ο πραγµατικός µεταφορέας, εκτός
αν άλλως προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, υπόκεινται στους
κανόνες της παρούσας σύµβασης, ο πρώτος µεν για όλη τη µεταφορά που αναφέρεται στη σύµβαση µεταφοράς, ο δεύτερος δε
µόνο για τη µεταφορά που εκτελεί.
Άρθρο 41
Αµοιβαία ευθύνη
1.
Οι πράξεις και παραλείψεις του πραγµατικού µεταφορέα, των
υπαλλήλων και των πρακτόρων του, που ενεργούν στο πλαίσιο της
σχέσεως εργασίας τους, όσον αφορά τη µεταφορά που εκτελείται
από τον πραγµατικό µεταφορέα, θεωρούνται ως πράξεις και παραλείψεις του συµβατικού µεταφορέα.
2.
Οι πράξεις και παραλείψεις του συµβατικού µεταφορέα, των
υπαλλήλων και των πρακτόρων του, που ενεργούν στο πλαίσιο της
σχέσεως εργασίας τους, όσον αφορά τη µεταφορά που εκτελείται
από τον πραγµατικό µεταφορέα, θεωρούνται ως πράξεις και
παραλήψεις επίσης του πραγµατικού µεταφορέα. Ωστόσο, καµία
τέτοια πράξη ή παράληψη δεν επιβάλλει στον πραγµατικό µεταφορέα ευθύνη η οποία υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στα
άρθρα 21, 22, 23 και 24. Τυχόν ειδική συµφωνία µε βάση την
οποία ο συµβατικός µεταφορέας αναλαµβάνει υποχρεώσεις που δεν
επιβάλλονται από την παρούσα σύµβαση ή κάθε παραίτηση από
δικαιώµατα ή υπεράσπιση που παρέχονται από την παρούσα σύµβαση ή κάθε ειδική δήλωση ασφαλιστικού συµφέροντος κατά την
παράδοση στον τόπο προορισµού που αναφέρεται στο άρθρο 22,
δεν θίγουν τον πραγµατικό µεταφορέα, εκτός εάν συµφωνεί.
Άρθρο 42
Κοινοποίηση διαµαρτυρίας και εντολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Άρθρο 39

Κάθε κοινοποίηση διαµαρτυρίας κατά του µεταφορέα ή εντολής
προς τον µεταφορέα µε βάση την παρούσα σύµβαση, παράγει το
ίδιο αποτέλεσµα είτε απευθύνεται στον συµβατικό µεταφορέα είτε
στον πραγµατικό µεταφορέα. Ωστόσο, οι εντολές που αναφέρονται
στο άρθρο 12 παράγουν αποτέλεσµα µόνον εφόσον απευθύνονται
στον συµβατικό µεταφορέα.

Συµβατικός µεταφορέας — Πραγµατικός µεταφορέας

Άρθρο 43

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται όταν ένα
πρόσωπο (επονοµαζόµενο στο εξής «συµβατικός µεταφορέας») ως
κύριος συµβαλλόµενος, συνάπτει σύµβαση µεταφοράς που διέπεται
από την παρούσα σύµβαση, µε επιβάτη ή αποστολέα ή άτοµο το
οποίο ενεργεί εξ ονόµατος του επιβάτη ή του αποστολέα, και ένα
άλλο πρόσωπο (στο εξής επονοµαζόµενο «πραγµατικός µεταφορέας») εκτελεί, βάσει αδείας που του έχει παρασχεθεί από τον
συµβατικό µεταφορέα, όλη ή µέρος της µεταφοράς, αλλά ως προς
αυτό το µέρος της µεταφοράς δεν είναι διαδοχικός µεταφορέας,
υπό την έννοια της παρούσας σύµβασης. Η εν λόγω άδεια θεωρείται ότι έχει δοθεί ελλείψει αποδείξεως του εναντίου.

Υπάλληλοι και πράκτορες
Όσον αφορά τη µεταφορά που εκτελείται από τον πραγµατικό
µεταφορέα, κάθε υπάλληλος ή πράκτορας του πραγµατικού ή του
συµβατικού µεταφορέα, εφόσον αποδείξει ότι ενήργησε εντός των
ορίων της σχέσεως εργασίας του, δικαιούται να απολαύει των όρων
και των ορίων αποζηµίωσης που εφαρµόζονται µε βάση την
παρούσα σύµβαση στο µεταφορέα, του οποίου είναι υπάλληλος ή
πράκτορας, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι ενήργησε έτσι ώστε να µην
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν τα όρια αποζηµίωσης σύµφωνα µε
την παρούσα σύµβαση.
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Άρθρο 44
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ρέων µεταξύ τους, συµπεριλαµβανοµένου οιουδήποτε δικαιώµατος
προσφυγής ή αποζηµίωσης.

Συνυπολογισµός ζηµιών
Όσον αφορά τη µεταφορά που εκτελείται από τον πραγµατικό
µεταφορέα, ο συνυπολογισµός των ανακτήσιµων ποσών από τον εν
λόγω µεταφορέα και τον συµβατικό µεταφορέα, και από τους
υπαλλήλους και τους πράκτορές τους που ενεργούν εντός των
ορίων της σχέσεως εργασίας τους, δεν υπερβαίνει το υψηλότερο
ποσό που θα µπορούσε να επιδικαστεί είτε κατά του συµβατικού
µεταφορέα είτε του πραγµατικού µεταφορέα µε βάση την παρούσα
σύµβαση, κανένα όµως από τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν δεν
ευθύνεται για ποσό που υπερβαίνει το όριο που ισχύει για το εν
λόγω πρόσωπο.
Άρθρο 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Υποχρέωση εφαρµογής
Κάθε ρήτρα που περιλαµβάνεται στη σύµβαση µεταφοράς και όλες
οι ειδικές συµφωνίες που έχουν τεθεί σε ισχύ πριν από την επέλευση της ζηµίας, µε τις οποίες τα µέρη παραβαίνουν τους κανόνες
που ορίζει η παρούσα σύµβαση, είτε αποφασίζοντας το εφαρµοστέο δίκαιο, είτε µεταβάλλοντας τους κανόνες όσον αφορά τη
δικαιοδοσία, είναι άκυρες και άνευ αποτελέσµατος.

Επίδοση απαιτήσεων
Όσον αφορά τη µεταφορά που εκτελείται από τον πραγµατικό
µεταφορέα, µπορεί να υποβάλλεται αγωγή αποζηµιώσεως, κατ’ επιλογήν του ενάγοντος, κατά του µεταφορέα αυτού ή κατά του
συµβατικού µεταφορέα, είτε κατ’ αµφοτέρων από κοινού, είτε χωριστά. Εάν η αγωγή ασκηθεί κατά ενός µόνον από τους µεταφορείς
αυτούς, ο συγκεκριµένος µεταφορέας έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον άλλο µεταφορέα να συµµετάσχει, στη δίκη, τα αποτελέσµατα και η διεξαγωγή της οποίας διέπονται από το δίκαιο του
δικαστηρίου το οποίο επιλήφθηκε της υποθέσεως.
Άρθρο 46

Άρθρο 50
Ασφάλιση
Τα συµβαλλόµενα κράτη απαιτούν από τους µεταφορείς τους να
είναι καταλλήλως ασφαλισµένοι ούτως ώστε να καλύπτεται η
ευθύνη τους µε βάση την παρούσα σύµβαση. Ένα συµβαλλόµενο
κράτος µπορεί να ζητά από µεταφορέα, ο οποίος δρα στο έδαφός
του, να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι κατάλληλα ασφαλισµένος για να καλύπτει την ευθύνη του µε βάση την παρούσα
σύµβαση.
Άρθρο 51

Πρόσθετη δικαιοδοσία

Μεταφορά εκτελούµενη υπό εξαιρετικές περιστάσεις

Κάθε αγωγή αποζηµιώσεως αναφερόµενη στο άρθρο 45, ασκείται,
κατ’ επιλογήν του ενάγοντος, στο έδαφος ενός των συµβαλλοµένων
κρατών, είτε ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο µπορεί να ασκηθεί
αγωγή κατά του συµβατικού µεταφορέα, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 33, είτε ενώπιον του δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία στον
τόπο όπου έχει την κατοικία του ή τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων του ο πραγµατικός µεταφορέας.

Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 5, 7 και 8 σχετικά µε τα έγγραφα
µεταφοράς δεν ισχύουν στην περίπτωση µεταφοράς που εκτελείται
υπό εξαιρετικές περιστάσεις, εκτός του κανονικού πεδίου δράσης
του µεταφορέα.
Άρθρο 52
Καθορισµός του όρου «ηµέρα»

Άρθρο 47
Ακυρότητα συµβατικών διατάξεων
Οιαδήποτε συµβατική διάταξη η οποία τείνει να απαλλάξει τον
συµβατικό µεταφορέα ή τον πραγµατικό µεταφορέα από την
ευθύνη του, µε βάση το παρόν κεφάλαιο, ή να ορίσει χαµηλότερα
όρια από εκείνα που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο
είναι άκυρη και άνευ αποτελέσµατος· η ακυρότητα όµως των διατάξεων αυτών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της όλης σύµβασης µεταφοράς, η οποία εξακολουθεί να υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 48
Σχέσεις µεταξύ συµβατικού και πραγµατικού µεταφορέα
Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο άρθρο 45, τίποτε στο παρόν
κεφάλαιο δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µεταφο-

Ο όρος «ηµέρες» όταν χρησιµοποιείται στην παρούσα σύµβαση,
σηµαίνει ηµερολογιακές ηµέρες και όχι εργάσιµες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Άρθρο 53
Υπογραφή, επικύρωση και έναρξη ισχύος
1.
Η παρούσα σύµβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή στο Μόντρεαλ από τις 28 Μαΐου 1999 από τα κράτη που συµµετείχαν στη
∆ιεθνή ∆ιάσκεψη Αεροπορικού ∆ικαίου που πραγµατοποιήθηκε στο
Μόντρεαλ από τις 10 έως τις 28 Μαΐου 1999. Μετά τις 28 Μαΐου
1999, η σύµβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή από όλα τα κράτη
στην έδρα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας στο
Μόντρεαλ, έως ότου τεθεί σε ισχύ σύµφωνα µε την παράγραφο 6
του παρόντος άρθρου.

L 194/48

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2.
Η παρούσα σύµβαση είναι επίσης ανοικτή προς υπογραφή
από
τους
Περιφερειακούς
Οργανισµούς
Οικονοµικής
Ολοκλήρωσης. Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ως
«Περιφερειακός Οργανισµός Οικονοµικής Ολοκλήρωσης», νοείται,
οιοσδήποτε οργανισµός ο οποίος έχει συσταθεί από κυρίαρχα
κράτη µιας δεδοµένης περιφέρειας, έχει αρµοδιότητα ως προς ορισµένα θέµατα που διέπονται από την παρούσα σύµβαση και έχει
δεόντως εξουσιοδοτηθεί να υπογράφει και να επικυρώνει, να αποδέχεται, να εγκρίνει την παρούσα σύµβαση ή να προσχωρεί σε αυτήν.
Η µνεία «συµβαλλόµενο κράτος» ή «συµβαλλόµενα κράτη» στην
παρούσα σύµβαση, πλην όσων ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος
2, στο άρθρο 3, παράγραφος 1, σηµείο β), στο άρθρο 5, σηµείο β),
στα άρθρα 23, 33, 46 και στο άρθρο 57, σηµείο β), ισχύει εξίσου
για τους Περιφερειακούς Οργανισµούς Οικονοµικής Ολοκλήρωσης. Προς τους σκοπούς του άρθρου 24, η µνεία «πλειοψηφία
των συµβαλλοµένων κρατών» και η µνεία «το ένα τρίτο των συµβαλλοµένων κρατών», δεν ισχύει για τους Περιφερειακούς Οργανισµούς Οικονοµικής Ολοκλήρωσης.
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ε) κάθε καταγγελία βάσει του άρθρου 54.
Άρθρο 54
Καταγγελία
1.
Κάθε κράτος µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, µε γραπτή κοινοποίηση προς τον Θεµατοφύλακα.
2.
Η καταγγελία παράγει αποτελέσµατα εκατόν ογδόντα ηµέρες
από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης από τον Θεµατοφύλακα.
Άρθρο 55
Σχέση µε τα άλλα έγγραφα της σύµβασης της Βαρσοβίας

3.
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε επικύρωση από τα κράτη
και τους Περιφερειακούς Οργανισµούς Οικονοµικής Ολοκλήρωσης, που την έχουν υπογράψει.
4.
Κάθε κράτος ή Περιφερειακός Οργανισµός Οικονοµικής
Ολοκλήρωσης που δεν έχει υπογράψει την παρούσα σύµβαση,
µπορεί να την αποδεχθεί, να την εγκρίνει ή να προσχωρήσει σε
αυτήν, ανά πάσα στιγµή.
5.
Οι πράξεις επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης
κατατίθενται στην ∆ιεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, η
οποία ορίζεται Θεµατοφύλακάς της.
6.
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ την εξηκοστή ηµέρα από
την ηµεροµηνία κατάθεσης της τριακοστής πράξης επικύρωσης,
αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στο Θεµατοφύλακα µεταξύ
των κρατών που έχουν καταθέσει την εν λόγω πράξη. Για τους
σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η πράξη που κατατίθεται από
Περιφερειακό Οργανισµό Οικονοµικής Ολοκλήρωσης, δεν υπολογίζεται.
7.
Για τα άλλα κράτη και τους άλλους Περιφερειακούς Οργανισµούς Οικονοµικής Ολοκλήρωσης, η παρούσα σύµβαση παράγει
αποτελέσµατα εξήντα ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
8.
Ο Θεµατοφύλακας κοινοποιεί εγκαίρως σε όλους τους υπογράψαντες τη σύµβαση και τα συµβαλλόµενα κράτη:
α) κάθε υπογραφή της παρούσας σύµβασης και την ηµεροµηνία
αυτής,
β) κάθε κατάθεση πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
προσχώρησης και την ηµεροµηνία αυτής,
γ) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύµβασης,
δ) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος οιασδήποτε αναθεώρησης των
ορίων αποζηµίωσης που ορίζονται µε βάση την παρούσα σύµβαση,

Η παρούσα σύµβαση υπερέχει οιωνδήποτε κανόνων που εφαρµόζονται στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές:
1. µεταξύ συµβαλλοµένων κρατών της παρούσας σύµβασης, βάσει
του γεγονότος ότι τα εν λόγω κράτη είναι συνήθως µέρη:
α) της σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων που
συνδέονται µε τις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, η οποία
υπογράφηκε στην Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929 (στο
εξής αποκαλούµενη «σύµβαση της Βαρσοβίας»),
β) του πρωτοκόλλου τροποποίησης της σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων που συνδέονται µε τις διεθνείς
αεροπορικές µεταφορές, που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις
12 Οκτωβρίου 1929, το οποίο συνήφθη στη Χάγη στις 28
Σεπτεµβρίου 1955 (στο εξής αποκαλούµενο «πρωτόκολλο
της Χάγης»),
γ) της συµπληρωµατικής σύµβασης της σύµβασης της Βαρσοβίας, για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων που συνδέονται
µε τις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές από πρόσωπο άλλο
από εκείνο του συµβατικού µεταφορέα, το οποίο υπογράφηκε στη Γκουανταλαχάρα στις 18 Σεπτεµβρίου 1961
(στο εξής αποκαλούµενη «σύµβαση της Γκουανταλαχάρα»),
δ) του πρωτοκόλλου τροποποίησης της σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων που συνδέονται µε τις διεθνείς
αεροπορικές µεταφορές, που υπογράφηκε στην Βαρσοβία
στις 12 Οκτωβρίου 1929, όπως τροποποιήθηκε από το
πρωτόκολλο της Χάγης στις 28 Σεπτεµβρίου 1955,το οποίο
υπογράφηκε στην πόλη της Γουατεµάλα στις 8 Μαρτίου
1971 (αποκαλούµενο στο εξής «πρωτόκολλο της Πόλης της
Γουατεµάλα»),
ε) των πρόσθετων πρωτοκόλλων αριθµός 1 έως 3 και του
πρωτοκόλλου αριθµός 4 του Μόντρεαλ που τροποποιούν τη
σύµβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκαν από το
πρωτόκολλο της Χάγης ή της σύµβασης της Βαρσοβίας,
όπως τροποποιήθηκε τόσο από το πρωτόκολλο της Χάγης
και από το πρωτόκολλο της Πόλης της Γουατεµάλα, το
οποίο υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 25 Σεπτεµβρίου
1975 (στο εξής αποκαλούµενα «πρωτόκολλα του Μόντρεαλ»)· ή
2. στο έδαφος οιουδήποτε συµβαλλόµενου κράτους της παρούσας
σύµβασης, µε βάση το γεγονός ότι το εν λόγω κράτος είναι
µέρος ενός ή περισσοτέρων από τα νοµοθετήµατα, που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) ανωτέρω.
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Άρθρο 56
Κράτη µε περισσότερα του ενός νοµικά καθεστώτα
1.
Εάν ένα κράτος έχει δύο ή περισσότερες εδαφικές µονάδες
στις οποίες ισχύουν διαφορετικά νοµικά καθεστώτα ως προς τα
θέµατα που πραγµατεύεται η παρούσα σύµβαση, µπορεί, κατά τη
στιγµή της υπογραφής, επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
προσχώρησης, να δηλώσει ότι, η παρούσα σύµβαση επεκτείνεται σε
όλες τις εδαφικές του µονάδες ή µόνον σε µια ή σε περισσότερες
αυτών και µπορεί να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση υποβάλλοντας άλλη δήλωση, ανά πάσα στιγµή.
2.
Η δήλωση αυτή κοινοποιείται στον Θεµατοφύλακα και αναφέρει ρητά τις εδαφικές µονάδες όπου εφαρµόζεται η σύµβαση.
3.
Όσον αφορά ένα συµβαλλόµενο κράτος, το οποίο έχει υποβάλει τέτοια δήλωση:
α) οι µνείες του άρθρου 23 σχετικά µε το «εθνικό νόµισµα»,
νοούνται ότι αναφέρονται στο νόµισµα της σχετικής εδαφικής
µονάδας του εν λόγω κράτους· και
β) η µνεία στο άρθρο 28 σχετικά µε το «εθνικό δίκαιο», νοείται ότι
αναφέρεται στο δίκαιο της σχετικής εδαφικής µονάδας του εν
λόγω κράτους.
Άρθρο 57
Επιφυλάξεις
Καµµία επιφύλαξη δεν µπορεί να γίνει ως προς την παρούσα
σύµβαση, εκτός εάν ένα συµβαλλόµενο κράτος δηλώσει µε κοινο-
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ποίησή του προς τον Θεµατοφύλακα ότι η παρούσα σύµβαση δεν
εφαρµόζεται:
α) στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές τις οποίες εκτελεί και
εκµεταλλεύεται απευθείας το εν λόγω συµβαλλόµενο κράτος,
για µη εµπορικούς σκοπούς, σύµφωνα µε τις λειτουργίες και τα
καθήκοντά τους ως κυρίαρχο κράτος· ή/και
β) στις µεταφορές προσώπων, φορτίου και αποσκευών των στρατιωτικών του αρχών µε αεροσκάφος νηολογηµένο στο εν λόγω
κράτος µέλος ή µισθωµένο από αυτό, η πλήρης µεταφορική
ικανότητα του οποίου έχει κρατηθεί από τις εν λόγω αρχές ή εξ
ονόµατος αυτών.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι, πληρεξούσιοι, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την
παρούσα σύµβαση.
ΕΓΙΝΕ στο Μόντρεαλ την 28η ηµέρα του µηνός Μαΐου του έτους
χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα στην αγγλική, αραβική, κινεζική,
γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, όλα δε τα κείµενα είναι
εξίσου αυθεντικά. Η παρούσα σύµβαση παραµένει κατατεθηµένη
στα αρχεία της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας και
πιστοποιηµένα αντίγραφά της διαβιβάζονται από τον Θεµατοφύλακα σε όλα τα συµβαλλόµενα κράτη της παρούσας σύµβασης,
καθώς και σε όλα τα συµβαλλόµενα κράτη της σύµβασης της
Βαρσοβίας, του πρωτοκόλλου της Χάγης, της σύµβασης του
Γκουανταλαχάρα, του πρωτοκόλλου της Πόλης της Γουατεµάλα
και των πρωτοκόλλων του Μόντρεαλ.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση της απόφασης 98/634/ΕΚ, σχετικά µε την καθιέρωση των οικολογικών κριτηρίων
για την απονοµή του κοινοτικού οικολογικού σήµατος σε στρώµατα κρεβατιών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1610]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/540/ΕΚ)
κριτήρια, χωρίς αλλαγή, για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ
µηνών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος (1),
και ιδίως τα άρθρα 3, 4 και 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει ότι, για να λάβει οικολογικό σήµα, ένα προϊόν πρέπει να
διαθέτει χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να συµβάλει
σηµαντικά στη βελτίωση καθοριστικών οικολογικών παραµέτρων.

(2)

Το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει ότι καθορίζονται ειδικά κριτήρια απονοµής του οικολογικού σήµατος ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

Το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει ότι η αναθεώρηση των κριτηρίων οικολογικής σήµανσης,
καθώς και των απαιτήσεων εκτίµησης και εξακρίβωσης που
αφορούν τα κριτήρια αυτά, διενεργείται εγκαίρως, προτού
λήξει η περίοδος ισχύος των κριτηρίων για κάθε κατηγορία
προϊόντων. Η αναθεώρηση καταλήγει σε πρόταση παράτασης, απόσυρσης ή επανεξέτασης.

(4)

(5)

Με την απόφαση 98/634/ΕΚ (2), η Επιτροπή καθόρισε τα
οικολογικά κριτήρια για την απονοµή του κοινοτικού οικολογικού σήµατος σε στρώµατα κρεβατιών. Η ισχύς των
κριτηρίων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 3, λήγει την 1η
Οκτωβρίου 2001.
Είναι σκόπιµο να παραταθούν η περίοδος ισχύος του ορισµού της κατηγορίας προϊόντων, καθώς και τα οικολογικά

(1) ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 302 της 12.11.1998, σ. 31.

(6)

Τα µέτρα που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν σύµφωνα µε τις διαδικασίες καθορισµού των κριτηρίων οικολογικής σήµανσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000.

(7)

Τα µέτρα που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που έχει συσταθεί
βάσει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1980/
2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 3 της απόφασης 98/634/ΕΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Ο ορισµός της κατηγορίας προϊόντων και τα σχετικά κριτήρια
ισχύουν από τις 2 Οκτωβρίου 1998 έως την 1η Απριλίου
2003.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση, για ένατη φορά, της απόφασης 95/124/ΕΚ για τον καθορισµό του καταλόγου των
εγκεκριµένων ιχθυοτροφικών εκµεταλλεύσεων στη Γερµανία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1770]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/541/ΕΚ)
δέκα υπόψη ιχθυοτροφεία. Τα ιχθυοτροφεία ευρίσκονται
στην Βάδη-Βυρτεµβέργη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
1991, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν
τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/45/ΕΚ (2), και
ιδίως το άρθρο 6,

(5)

Από την εξέταση αυτή προκύπτει ότι τα ιχθυοτροφεία αυτά
πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπει το άρθρο 6 της
οδηγίας 91/67/ΕΟΚ.

(6)

Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω ιχθυοτροφεία ανταποκρίνονται
στα κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς της εγκεκριµένης
εκµετάλλευσης που ευρίσκεται σε µη εγκεκριµένη ζώνη και
θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των εγκεκριµένων
εκµεταλλεύσεων.

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποκτήσουν, για τις ιχθυοτροφικές εκµεταλλεύσεις που ευρίσκονται σε µη εγκεκριµένη ζώνη
όσον αφορά τη λοιµώδη αιµατοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) και
την ιογενή αιµορραγική σηψαιµία (ΙΑΣ), καθεστώς εγκεκριµένης εκµετάλλευσης απαλλαγµένης από ορισµένες νόσους
ιχθύων.

(1)

(2)

Ο κατάλογος των εγκεκριµένων εκµεταλλεύσεων στη Γερµανία καθορίστηκε µε την απόφαση 95/124/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/498/ΕΚ (4).

(3)

Η Γερµανία υπέβαλε στην Επιτροπή τα δικαιολογητικά σχετικά µε την παραχώρηση καθεστώτος εγκεκριµένης εκµετάλλευσης ευρισκόµενης εντός µη εγκεκριµένης ζώνης, όσον
αφορά τις νόσους ΛΑΝ και ΙΑΣ, σε δέκα συγκεκριµένα
ιχθυοτροφεία, καθώς και τις εθνικές διατάξεις που διασφαλίζουν την τήρηση των σχετικών κανόνων για τη διατήρηση
του καθεστώτος της έγκρισης.
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη προέβησαν σε εξέταση των
υποβληθέντων από τη Γερµανία δικαιολογητικών για τα

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

46 της 19.2.1991,
189 της 3.7.1998,
84 της 14.4.1995,
181 της 4.7.2001,

σ.
σ.
σ.
σ.

1.
12.
6.
32.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της απόφασης 95/124/ΕΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ
1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(nur die Brutanlage)
D-37586 Dassel
3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte
4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme
5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen
8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle
9. F. Feuerhake
Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden

II ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑ
1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt
2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde
3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück

5. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt
III ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑ∆Η-ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ

1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf
4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf
5. Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2
6. Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz
7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell
8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen
9. Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach
10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf
15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf
16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen
17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau
18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St
19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach
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20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

21. Claus Lehr
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

41. Andreas Zordel
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

42. Hans Fischböck
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen

24. Gumpper und Stöll GmbH
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein

43. Hans Fischböck
Fischzucht
D-73447 Oberkochen

25. Ulrich Ibele
Pfrungen
D-88271 Pfrungen
26. Hans Schmutz
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach

44. Josef Dürr
Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim
45. Kurt Englerth und Sohn GbR
Anlage Berneck
D-72297 Seewald
46. A. J. Kisslegg
Anlage Rohrsee

27. Wilhelm Drafehn
Obersimonswald
D-77960 Seelbach

47. Staatliches Forstamt Wangen
Anlage Karsee

28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach

48. Simon Phillipson
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg

29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

49. Hans Klaiber
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle

30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

50. Josef Hönig
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

31. Anton Spieß
Höhmühle
D-88353 Kißleg

51. Werner Baur
Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute

32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee

52. Gerhard Weihmann
Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg

33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach
34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach
35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach
36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen
37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck
38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen
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53. Hans und Hubert Belser GbR
Dettingen
D-72401 Haigerloch-Gruol
54. Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen
Altdorfer Wald
D-88214 Ravensburg
55. Anton Jung
Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher and Häcklerweiher
D-88353 Kisslegg
56. Hildegart Litke
Holzweiher
D-88480 Achstetten
57. Werner Wägele
Ellerazhofer Weiher
D-88319 Aitrach
58. Ernst Graf
Hatzenweiler
Osterbergstr. 8
D-88239 Wangen-Hatzenweiler
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59. Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg
Obereisenbach
Argenweg 50
D-88085 Langenargen

61. Meinrad Nuber
Ochsenhausen
Obere Wiesen 1
D-88416 Ochsenhausen

60. Johann-Georg Huchler
Gutenzell
Ochsenhauserstr. 17
D-88484 Gutenzell

62. Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.
Kentheim
Lange Steige 34
D-75365 Calw
IV ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΡΗΝΑΝΙΑ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ
4. Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
2. Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3. Hugo Rameil und Söhne
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

5. Wolfgang Middendorf
Fischzuchtbetrieb Middendorf
D-46348 Raesfeld
V ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ

1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
2. Werner Ruf
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder
3. Rogg
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen
VI ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΑΞΟΝΙΑ
1. Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V.
Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau
2. H. und G. Ermisch GbR
Forellen- und Lachszucht
D-01844 Langburkersdorf
VII ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΣΗ
1. Hermann Rameil
Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil
D-34560 Fritzlar
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Ιουλίου 2001
σχετικά µε την απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων σε εξτρεµιστές στην Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
(2001/542/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

(2)

(3)

(4)

Στα συµπεράσµατά του της 11ης Ιουνίου 2001 το Συµβούλιο εξέφρασε την αυξανόµενη ανησυχία του για τη σοβαρή
επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) και
καταδίκασε τις συνεχείς τροµοκρατικές δράσεις των αλβανόφωνων εξτρεµιστών.
Στα συµπεράσµατά του της 25ης Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο εξακολούθησε να καταδικάζει όλες τις µορφές τροµοκρατίας στην περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων και παρέµεινε αποφασισµένο να εµποδίσει αυτές τις ενέργειες να
δυναµιτίσουν τις δηµοκρατικές διαδικασίες, ακόµη και µε
περιοριστικά µέτρα όπως η απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων σε εξτρεµιστές.
∆εν θα πρέπει να χορηγούνται θεωρήσεις σε εξτρεµιστές που
θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην
ΠΓ∆Μ και απειλούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της ΠΓ∆Μ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η ευθυγράµµιση των χωρών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, των συνδεδεµένων χωρών
Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας και των χωρών της ΕΖΕΣ που
είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, είναι
σηµαντική προκειµένου να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της
παρούσας κοινής θέσης,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
1.
∆εν χορηγούνται θεωρήσεις σε εξτρεµιστές που θέτουν σε
κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ΠΓ∆Μ και απειλούν
την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της ΠΓ∆Μ.
2.
Ο κατάλογος των ατόµων που εµπίπτουν στην παράγραφο 1
καταρτίζεται και ενηµερώνεται µε εκτελεστική απόφαση του Συµβουλίου, βάσει συστάσεων του Ύπατου Εκπροσώπου.
Άρθρο 2
Η Προεδρία θα ζητήσει από τις Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τις συνδεδεµένες χώρες Κύπρο, Μάλτα και Τουρκία και τις χώρες
της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, να
ευθυγραµµισθούν µε την παρούσα κοινή θέση προκειµένου να
µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της.
Άρθρο 3
Η παρούσα κοινή θέση τελεί υπό συνεχή επανεξέταση.
Άρθρο 4
Η παρούσα κοινή θέση τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της υιοθέτησής
της.
Άρθρο 5
Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL

L 194/56

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18.7.2001

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Ιουλίου 2001
που καταργεί την απόφαση 1999/74/ΚΕΠΠΑ περί εφαρµογής της κοινής δράσης 97/288/ΚΕΠΠΑ όσον
αφορά τη χρηµατοδότηση συστήµατος επικοινωνιών όλων των µελών της οµάδας πυρηνικών προµηθευτών τα οποία δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2001/543/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η διαχείριση των εκκρεµών δαπανών βάσει της απόφασης
1999/74/ΚΕΠΠΑ υπόκειται στις κοινοτικές δηµοσιονοµικές
διαδικασίες και κανόνες.

(5)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 1999/74/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να
καταργηθεί,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 23
παράγραφος 2,
την κοινή δράση 97/288/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε τη συµβολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επαύξηση της διαφάνειας των ελέγχων
των εξαγωγών πυρηνικού υλικού (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Στις 25 Ιανουαρίου 1999 το Συµβούλιο ενέκρινε την απόφαση 1999/74/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
συστήµατος επικοινωνιών όλων των µελών της οµάδας
πυρηνικών προµηθευτών τα οποία δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2), προκειµένου να εφαρµοσθεί η κοινή
δράση 97/288/ΚΕΠΠΑ µέσω της χρηµατοδότησης ασφαλούς τηλεοµοιοτυπικού/τηλεφωνικού συστήµατος για τους
εταίρους της οµάδας πυρηνικών προµηθευτών (NSG) που
δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το σηµείο
επαφής NSG, το οποίο θα είναι πλήρως συµβατό µε το
σύστηµα που χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Στις 15 Μαΐου 2001, η Επιτροπή ενηµέρωσε το Συµβούλιο
ότι ελλείψει ενδιαφέροντος των ενδιαφεροµένων χωρών είναι
αδύνατον να εφαρµοσθεί η προσφορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αφορά το ασφαλές τηλεοµοιοτυπικό/τηλεφωνικό σύστηµα σύµφωνα µε την απόφαση 1999/74/ΚΕΠΠΑ.
Το συνολικό ποσό που ζητά ο προµηθευτής για τις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη διεξαχθεί σύµφωνα
µε το συµβόλαιο ανέρχεται σε 41 133,75 ευρώ.

(1) ΕΕ L 120 της 12.5.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 23 της 30.1.1999, σ. 4.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 1999/74/ΚΕΠΠΑ καταργείται.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία
της έκδοσεώς της.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL

