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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 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 7 Αυγούστου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2001.
Για την Επιτροπή
Philippe BUSQUIN

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 6ης Αυγούστου 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

0707 00 05

052
999
052
999
388
524
528
999
052
220
400
600
999
388
400
508
512
524
528
720
800
804
999
052
388
512
528
804
999
052
400
404
999
052
999
052
064
066
999

57,0
57,0
79,6
79,6
90,6
60,0
74,6
75,1
88,9
87,3
192,4
104,3
118,2
86,2
70,1
87,4
92,7
51,2
56,6
117,5
199,8
95,5
95,2
114,4
77,0
65,6
68,5
122,9
89,7
347,6
248,1
244,4
280,0
124,3
124,3
76,8
63,4
69,9
70,0

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

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. 1607/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2001
για τη χορήγηση λευκής ζάχαρης ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

(2)

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

(3)

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

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

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2001.
Για την Επιτροπή
Philippe BUSQUIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆ΕΣ Α, Β, Γ, ∆, Ε
1. ∆ράσεις υπ’ αριθ.: 137/00 (Α)· 138/00 (Β)· 139/00 (Γ)· 140/00 (∆)· 141/00 (Ε)
2. ∆ικαιούχος (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman - Jordan· τέλεξ: 21170 UNRWA
JO· τηλ: (962-6) 586 41 26· φαξ: 586 41 27
3. Αντιπρόπωπος του δικαιούχου: UNRWA Field Supply and Transport Officer
Α+Ε:
PO Box 19149, Jerusalem, Ισραήλ (τηλ: (972-2) 589 05 55· τέλεξ: 26194 UNRWA IL· φαξ: 581 65 64)
B:
PO Box 947, Beirut, Λίβανος (τηλ: (961-1) 840 461-6· φαξ: 603 683)
Γ:
PO Box 4313, Damascus, Συρία (τηλ: (963-11) 613 30 35· τέλεξ: 412006 UNRWA SY· φαξ: 613 30 47)
∆:
PO Box 484, Amman, Ιορδανία (τηλ: (962-6) 474 19 14/477 22 26· τέλεξ: 23402 UNRWA JFO JO· φαξ:
474 63 61)
4. Χώρα προορισµού: Α, Ε: Ισραήλ (Α: Γάζα· Ε: ∆υτική Όχθη)· Β: Λίβανος· Γ: Συρία· ∆: Ιορδανία
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: λευκή ζάχαρη (ζάχαρη «Α» ή «Β»)
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 1 850
7. Αριθµός παρτίδων: 5 (Α: 490 τόνοι· Β: 340 τόνοι· Γ: 260 τόνοι· ∆: 480 τόνοι· Ε: 280 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5) (9): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Γ. 1]
9. Συσκευασία (7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [11.2 Α. 1.β, 2.β + Β.4]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [V.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: «NOT FOR SALE»
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (8): Α, Γ, Ε: παράδοση στον λιµένα εκφόρτωσης — τελικό σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων·
Β, ∆: παράδοση στον τόπο προορισµού
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Α, Ε: Ashdod· Γ: Lattakia
16. Τόπος προορισµού: UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (∆)
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: Α, Β, Γ, Ε: 7.10.2001· ∆: 14.10.2001
— 2η προθεσµία: Α, Β, Γ, Ε: 21.10.2001· ∆: 28.10.2001
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 10 — 23.9.2001
— 2η προθεσµία: 24.9.-7.10.2001
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 21.8.2001
— 2η προθεσµία: 4.8.2001
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 ευρώ ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, à
l’attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): Επιστροφή που εφαρµόζεται στις 31.7.2001, όπως καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1520/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 18)
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 259/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 25 της 31.1.1998, σ. 39), εφαρµόζεται όσον αφορά την επιστροφή
κατά την εξαγωγή. Η ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισµού είναι εκείνη που αναφέρεται
στο σηµείο 22 του παρόντος παραρτήµατος.
Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του εν λόγω κανονισµού. Το αντίγραφο
του πιστοποιητικού διαβιβάζεται αµέσως µετά από την αποδοχή της δήλωσης εξαγωγής [αριθ. φαξ: (32-2) 296 20 05].
(5) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— υγειονοµικό πιστοποιητικό (+ «προθεσµία παρασκευής: …»).
(6) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου V.Α.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
(7) Σε περίπτωση ενδεχόµενης επανασυσκευασίας σε σάκους ο ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει 2 % των κενών σάκων της
ίδιας ποιότητας µε αυτούς που περιέχουν το εµπόρευµα, µε την επιγραφή που ακολουθείται από ένα «R» κεφαλαίο.
(8) Να παραδοθεί σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών. Παρτίδες Α, Γ και Ε: οι συµφωνηθέντες όροι ναύλωσης θεωρούνται ως
ισοδύναµοι µε τους όρους ναύλωσης φορτηγού γραµµής ελεύθερο στο λιµάνι εκφόρτωσης χώρο εµπορευµατοκιβωτίων και
θεωρείται ότι καλύπτουν 15 ηµέρες — εξαιρουµένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών — ελεύθερο από επιβαρύνσεις
καθυστέρησης εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι εκφόρτωσης, οι οποίες υπολογίζονται από την ηµέρα/ώρα
άφιξης του πλοίου. Οι 15 ηµέρες που είναι ελεύθερο από επιβαρύνσεις καθυστέρησης εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων
πρέπει να σηµειώνονται ευκρινώς στη φορτωτική. Οι επιβαρύνσεις καθυστέρησης που επιβάλλονται καλή τη πίστει για την
καθυστέρηση εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων πέραν των 15 προαναφερθέντων ηµερών αναλαµβάνονται από την
UNRWA. Η UNRWA δεν καταβάλει/ούτε θα χρεωθεί µε τέλη εγγύησης των εµπορευµατοκιβωτίων.
Μετά την ανάλυση των εµπορευµάτων στο στάδιο της παράδοσης, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες που
αφορούν τη µετακίνηση των containers προς το χώρο αδειάσµατος εκτός της ζώνης του λιµανιού και την εκ νέου µεταφορά
τους στο σταθµό των containers.
(9) Παρτίδα Γ: το υγειονοµικό πιστοποιητικό και το πιστοποιητικό προελεύσεως πρέπει να θεωρούνται από ένα συριακό
προξενείο. Στη θεώρηση πρέπει να αναφέρεται ότι έχουν εξοφληθεί τα προξενικά έξοδα και τέλη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1608/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2001
για τη χορήγηση φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

(2)

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

(3)

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

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

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση φυτικού ελαίου στην Κοινότητα, προκειµένου να το
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Η προµήθεια περιλαµβάνει τη συγκέντρωση του φυτικού ελαίου το
οποίο παράγεται στην Κοινότητα. Η συγκέντρωση δεν µπορεί να
αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το
καθεστώς της τελειοποιήσεως για επανεξαγωγή.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2001.
Για την Επιτροπή
Philippe BUSQUIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆ΕΣ Α, B, Γ, ∆, Ε
1. ∆ράσεις υπ’ αριθ.: 132/00 (Α)· 133/00 (Β)· 134/00 (Γ)· 135/00 (∆)· 136/00 (Ε)
2. ∆ικαιούχος (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman - Jordan· τέλεξ: 21170 UNRWA
JO· τηλ: (962-6) 586 41 26· φαξ: 586 41 27
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: UNRWA Field Supply and Transport Officer
Α+Ε:
PO Box 19149, Jerusalem, Ισραήλ [τηλ: (972-2) 589 05 55· τέλεξ: 26194 UNRWA IL· φαξ: 581 65 64]
B:
PO Box 947, Beirut, Λίβανος [τηλ: (961-1) 84 04 61-6· φαξ: 84 04 67]
Γ:
PO Box 4313, Damascus, Συρία [τηλ: (963-11) 613 30 35· τέλεξ: 412006 UNRWA SY· φαξ: 613 30 47]
∆:
PO Box 484, Amman, Ιορδανία [τηλ: (962-6) 474 19 14/477 22 26· τέλεξ: 23402 UNRWAJFO JO· φαξ:
474 63 61]
4. Χώρα προορισµού: Α, Ε: Ισραήλ (Α: Γάζα· Ε: ∆υτικής Όχθης)· Β: Λίβανος· Γ: Συρία· ∆: Ιορδανία
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: εξευγενισµένο ηλιέλαιο
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 900
7. Αριθµός παρτίδων: 5 (Α: 426 τόνοι· Β: 152 τόνοι· Γ: 102 τόνοι· ∆: 117 τόνοι· Ε: 103 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4) (7): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 (∆.2)
9. Συσκευασία (6): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [10.7 Α + Β.3]
10. Επισήµανση και σήµανση (5): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [ΙΙΙ.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: «NOT FOR SALE»
παρτίδα ∆: «Expiry date: …» (ηµεροµηνία παραγωγής συν δύο έτη)
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: συγκέντρωση του εξευγενισµένου ηλιελαίου το οποίο παράγεται στην Κοινότητα.
Η συγκέντρωση δεν µπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης Α, Γ και Ε: παράδοση στο λιµένα εκφόρτωσης — τελικό σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων
B και ∆: παράδοση στον τόπο προορισµού
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης:
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Α, Ε: Ashdod· Γ: Lattakia
16. Τόπος προορισµού: UNRWA warehouse in Beirut (Β) and Amman (∆)
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: Α, Β, Γ και Ε: 7.10.2001· ∆: 14.10.2001
— 2η προθεσµία: Α, Β, Γ και Ε: 21.10.2001· ∆: 28.10.2001
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 10-23.9.2001
— 2η προθεσµία: 24.9-7.10.2001
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών [έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών)]:
— 1η προθεσµία: 21.8.2001
— 2η προθεσµία: 4.9.2001
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 ευρώ ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, à
l’attention de Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— υγειονοµικό πιστοποιητικό (+ «προθεσµία παρασκευής: …»).
(5) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου ΙΙΙ.Α.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
(6) Να παραδοθεί σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών. Παρτίδες Α, Γ και Ε: οι συµφωνηθέντες όροι ναύλωσης θεωρούνται ως
ισοδύναµοι µε τους όρους ναύλωσης φορτηγού γραµµής ελεύθερο στο λιµάνι εκφόρτωσης χώρο εµπορευµατοκιβωτίων και
θεωρείται ότι καλύπτουν 15 ηµέρες — εξαιρουµένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών — ελεύθερο από επιβαρύνσεις
καθυστερήσεις εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι εκφόρτωσης, οι οποίες υπολογίζονται από την ηµέρα/ώρα
άφιξης του πλοίου. Οι 15 ηµέρες που είναι ελεύθερο από επιβαρύνσεις καθυστέρησης εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων
πρέπει να σηµειώνονται ευκρινώς στη φορτωτική. Οι επιβαρύνσεις καθυστέρησης που επιβάλλονται καλή τη πίστει για την
καθυστέρηση εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων πέραν των 15 προαναφερθέντων ηµερών αναλαµβάνονται από την
UNRWA. Η UNRWA δεν καταβάλει ούτε θα χρεωθεί µε τέλη εγγύησης των εµπορευµατοκιβωτίων.
Μετά την ανάλυση των εµπορευµάτων στο στάδιο της παράδοσης, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες που
αφορούν τη µετακίνηση των containers προς το χώρο αδειάσµατος εκτός της ζώνης του λιµανιού και την εκ νέου µεταφορά
τους στο σταθµό των containers.
(7) Παρτίδα Γ: το υγειονοµικό πιστοποιητικό και το πιστοποιητικό προελεύσεως πρέπει να θεωρούνται από ένα συριακό
προξενείο. Στη θεώρηση πρέπει να αναφέρεται ότι έχουν εξοφληθεί τα προξενικά έξοδα και τέλη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1609/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2001
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 για τον καθορισµό ορισµένων
λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για την κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών
πρακτικών και επεξεργασιών, όσον αφορά τις µεθόδους ανάλυσης
να αναγνωριστούν ως µέθοδοι αναφοράς. Η εν λόγω επανεξέταση της εγκυρότητας των µεθόδων αυτών απαιτεί
συµπληρωµατική περίοδο εξέτασης δύο ετών κατά τη διάρκεια των οποίων κρίνεται σκόπιµο οι εν λόγω µέθοδοι να
περιγράφονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2826/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 46,

(3)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1622/2000 ώστε να καθυστερήσει κατά δύο έτη η
κατάργηση των συνήθων µεθόδων που περιγράφονται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 της Επιτροπής (3)
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 885/2001 (4), προβλέπει τη συνέχιση της ισχύος του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90 της Επιτροπής, της 17ης
Σεπτεµβρίου 1990, περί καθορισµού κοινοτικών µεθόδων
ανάλυσης που εφαρµόζονται στον οινικό τοµέα (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
761/1999 (6), µε εξαίρεση τις συνήθεις µεθόδους των
οποίων η περιγραφή δεν θα υπάρχει πλέον από την 1η
Αυγούστου 2001.

(1)

Πολλές από τις εν λόγω συνήθεις µεθόδους ανάλυσης
χρησιµοποιούνται κανονικά από τα εργαστήρια ελέγχου των
κρατών µελών και η ακρίβεια τους που καθορίστηκε στις
ασκήσεις διεργαστηριακής ανάλυσης φαίνεται ισοδύναµη µε
εκείνη των µεθόδων ανάλυσης αναφοράς του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2676/90. Επιπλέον, το διεθνές γραφείο αµπέλου και οίνου ανέλαβε να οργανώσει άσκηση εγκυρότητος
για ορισµένες από τις εν λόγω συνήθεις µεθόδους µε σκοπό

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 44 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1622/2000, η ηµεροµηνία «από την 1η Αυγούστου 2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «από την 1η Αυγούστου 2003».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Αυγούστου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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99 της 14.4.1999, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1610/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2001
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα
γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και
Μαρόκου καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1300/97 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σε εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, κοινοτικές τιµές κατά την εισαγωγή και κοινοτικές τιµές στην παραγωγή καθορίζονται ανά δεκαπενθήµερο για τα µονοανθή γαρίφαλλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος, εφαρµοζόµενες για περίοδο δύο εβδοµάδων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
700/88 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 1988, περί ορισµένων
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος που εφαρµόζεται κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµές
αυτές καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα
σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι’ αυτό
πρέπει να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µία περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 Αυγούστου 2001.
Εφαρµόζεται από τις 8 έως τις 21 Αυγούστου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2001.
Για την Επιτροπή
Philippe BUSQUIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2001, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: 8 έως 21 Αυγούστου 2001
Μονοανθή
γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή
γαρίφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

14,16

10,90

16,09

Μονοανθή
γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή
γαρίφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Ισραήλ

—

—

7,54

5,21

Μαρόκο

—

—

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας

—

—

—

—

Κοινοτικές τιµές
στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές
κατά την εισαγωγή

Τριαντάφυλλα µε
µικρό άνθος

7,29
Τριαντάφυλλα µε
µικρό άνθος
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουλίου 2001
σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής
εκτοπισθέντων και µέτρα για τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την
υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόµων
επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και
προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων (6).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 63 σηµείο 2, στοιχεία α) και β),

(5)

Το πρόγραµµα δράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής
της 3ης ∆εκεµβρίου 1998 (7), προβλέπει την ταχεία θέσπιση, σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, ελάχιστων
προδιαγραφών παροχής προσωρινής προστασίας σε εκτοπισθέντες από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, και µέτρων που επιδιώκουν τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ των κρατών
µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των
συνεπειών της υποδοχής εκτοπισθέντων.

(6)

Το Συµβούλιο εξέδωσε, στις 27 Μαΐου 1999, συµπεράσµατα σχετικά µε εκτοπισθέντες από το Κοσσυφοπέδιο.
Αυτά τα συµπεράσµατα καλούν την Επιτροπή και τα κράτη
µέλη να εξάγουν συµπεράσµατα από τη στάση που τήρησαν
κατά την κρίση στο Κοσσυφοπέδιο ώστε να θεσπίσουν µέτρα
σύµφωνα µε τη συνθήκη.

(7)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδό του
στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, στο Τάµπερε, αναγνώρισε
την ανάγκη να επιτευχθεί συµφωνία στο θέµα της προσωρινής προστασίας των εκτοπισθέντων µε βάση την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών.

(8)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση
µαζικής εισροής εκτοπισθέντων και να ληφθούν µέτρα που
να επιδιώκουν τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ των
κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόµων.

(9)

Οι προαναφερόµενες προδιαγραφές και τα µέτρα είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώµενα για λόγους αποτελεσµατικότητας, συνοχής και αλληλεγγύης, και ιδίως προκειµένου
να αποφευχθούν δευτερογενείς µετακινήσεις. Συνεπώς,
ενδείκνυται να θεσπιστούν µε την ίδια νοµική πράξη.

(10)

Αυτή η προσωρινή προστασία θα πρέπει να είναι σύµφωνη
µε τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά
τους πρόσφυγες. Ιδίως, δεν πρέπει να προδικάζει την
αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα δυνάµει της
Σύµβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 σχετικά µε
το καθεστώς των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το
πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967,
το οποίο έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η χάραξη κοινής πολιτικής στον τοµέα του ασύλου, συµπεριλαµβανοµένων κοινών ευρωπαϊκών ρυθµίσεων για το
άσυλο, αποτελεί συστατικό στοιχείο του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προοδευτική δηµιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ανοιχτού σε εκείνους οι οποίοι, εξαναγκασµένοι από τις περιστάσεις, αναζητούν νόµιµα προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι περιπτώσεις µαζικής εισροής εκτοπισθέντων που δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους έχουν αυξηθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία έτη στην Ευρώπη. Στις
περιπτώσεις αυτές, µπορεί να είναι απαραίτητο να τεθούν σε
εφαρµογή έκτακτα συστήµατα για την παροχή άµεσης
προσωρινής προστασίας σ αυτούς.
Τα κράτη µέλη και τα όργανα της Κοινότητας εξέφρασαν
την ανησυχία τους για την κατάσταση των εκτοπισθέντων
στα συµπεράσµατα σχετικά µε τους εκτοπισθέντες λόγω του
πολέµου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τα οποία υιοθετήθηκαν από τους αρµόδιους για τη µετανάστευση Υπουργούς
κατά τις συνεδριάσεις τους στο Λονδίνο στις 30 Νοεµβρίου
και την 1η ∆εκεµβρίου 1992 και στην Κοπεγχάγη την 1η
και στις 2 Ιουνίου 1993.
Το Συµβούλιο εξέδωσε, στις 25 Σεπτεµβρίου 1995, ψήφισµα για την κατανοµή των βαρών υποδοχής και προσωρινής
διαµονής µετακινουµένων προσώπων (5) και, στις 4 Μαρτίου
1996, την απόφαση 96/198/∆ΕΥ, περί συναγερµού και

(1) ΕΕ C 311 E της 31.10.2000, σ. 251.
(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 13 Μαρτίου 2001 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 155 της 29.5.2001, σ. 21.
4
( ) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 13 Ιουνίου 2001 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(5) ΕΕ C 262 της 7.10.1995, σ. 1.

(6) ΕΕ L 63 της 13.3.1996, σ. 10.
(7) ΕΕ C 19 της 20.1.1999, σ. 1.
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Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η εντολή της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες όσον
αφορά τους πρόσφυγες και άλλα άτοµα που χρειάζονται
διεθνή προστασία και να τεθεί σε εφαρµογή η προσαρτώµενη στην τελική πράξη της Συνθήκης του Άµστερνταµ
∆ήλωση 17 σχετικά µε το άρθρο 63 τηςσΣυνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύµφωνα µε την οποία
καθιερώνονται διαβουλεύσεις µε τον Ύπατο Αρµοστή των
Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες και άλλους σχετικούς
διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα σχετικά µε την πολιτική
ασύλου.
Όπως προσιδιάζει στις ελάχιστες προδιαγραφές, τα κράτη
µέλη έχουν το δικαίωµα να προβλέπουν ή να διατηρούν
ευνοϊκότερες διατάξεις για τα άτοµα που απολαύουν
προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων.
∆εδοµένου του έκτακτου χαρακτήρα των διατάξεων που
θεσπίζει η παρούσα οδηγία για την αντιµετώπιση µαζικής
εισροής ή επικείµενης µαζικής εισροής εκτοπισθέντων από
τρίτες χώρες, οι οποίοι αδυνατούν να επιστρέψουν στη χώρα
καταγωγής τους, η χορηγούµενη προστασία θα πρέπει να
είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας.

(14)

Η ύπαρξη µαζικής εισροής εκτοπισθέντων θα πρέπει να
διαπιστωθεί µε απόφαση του Συµβουλίου, η οποία θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη µέλη όσον αφορά
τους εκτοπισθέντες που καλύπτονται από την απόφαση
αυτήν. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν οι προϋποθέσεις
λήξης της ισχύος της απόφασης αυτής.

(15)

Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις των κρατών
µελών όσον αφορά τους όρους υποδοχής και διαµονής των
ατόµων που απολαύουν προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων. Αυτές οι υποχρεώσεις
θα πρέπει να είναι δίκαιες και να παρέχουν επαρκές επίπεδο
προστασίας στους δικαιούχους.

(16)

Όσον αφορά τη µεταχείριση των ατόµων που απολαύουν
προσωρινής προστασίας δυνάµει της παρούσας οδηγίας, τα
κράτη µέλη δεσµεύονται από υποχρεώσεις που απορρέουν
από πράξεις διεθνούς δικαίου των οποίων είναι µέρη και οι
οποίες απαγορεύουν κάθε διακριτική µεταχείριση.

(17)

(18)

Τα κράτη µέλη, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή, θα πρέπει
να εφαρµόζουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε η επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι σύµφωνη µε το
πρότυπο προστασίας που προβλέπεται από την οδηγία 95/
46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδοµένων
αυτών (1).
Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά µε την πρόσβαση
στη διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας που παρέχεται σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών
µελών και µε τη συνθήκη.

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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(19)

Θα πρέπει να προβλεφθούν οι αρχές και τα µέτρα που
διέπουν την επιστροφή στη χώρα καταγωγής καθώς και τα
µέτρα που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη όσον αφορά
τα άτοµα των οποίων έχει λήξει η προσωρινή προστασία.

(20)

Θα πρέπει να προβλεφθεί ένας µηχανισµός αλληλεγγύης για
να συµβάλλει στην επίτευξη της δίκαιης κατανοµής των
βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή σε
περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και την αντιµετώπιση των συνεπειών αυτής της υποδοχής. Αυτός ο
µηχανισµός θα πρέπει να αποτελείται από δύο σκέλη. Το
πρώτο σκέλος είναι οικονοµικό και το δεύτερο σκέλος
αφορά την πραγµατική υποδοχή των ατόµων στα κράτη
µέλη.

(21)

Η εφαρµογής της προσωρινής προστασίας θα πρέπει να
συνοδεύεται από διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών
µελών, σε συνεργασία µε την Επιτροπή.

(22)

Είναι ανάγκη να προσδιοριστούν τα κριτήρια αποκλεισµού
ορισµένων ατόµων από την παροχή προσωρινής προστασίας,
σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων.

(23)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης,
δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών παροχής
προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής
εκτοπισθέντων και µέτρων για την επιδίωξη της δίκαιης
κατανοµής των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά
την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής εκτοπισθέντων, δεν µπορεί να επιτευχθούν επαρκώς
από τα κράτη µέλη και, συνεπώς, µπορούν, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης,
να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(24)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
Ηνωµένο Βασίλειο κοινοποίησε, µε την από 27 Σεπτεµβρίου
2000 επιστολή, την επιθυµία του να συµµετάσχει στη
θέσπιση και την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

(25)

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η
Ιρλανδία δεν συµµετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας.
Κατά συνέπεια, και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 4 του εν λόγω Πρωτοκόλλου, οι διατάξεις της
παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν για την Ιρλανδία.

(26)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη
θέσπιση της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν δεσµεύεται
από αυτήν, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπίσει ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής
εισροής εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες οι οποίοι δεν µπορούν να
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, και να επιδιώξει τη δίκαιη
κατανοµή των βαρών µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την
υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών
των ατόµων.

7.8.2001

στ) «ασυνόδευτοι ανήλικοι»: υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες
ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, οι οποίοι εισέρχονται στην
επικράτεια των κρατών µελών χωρίς να συνοδεύονται από
ενήλικα ο οποίος φέρει την ευθύνη τους, σύµφωνα µε το νόµο
ή το έθιµο, και για όσο χρονικό διάστηµα η επιµέλειά τους δεν
έχει αναληφθεί από κάποιο τέτοιο άτοµο, ή ανήλικοι οι οποίοι
έµειναν ασυνόδευτοι µετά την είσοδό τους στο έδαφος των
κρατών µελών·
ζ) «άδειες διαµονής»: κάθε άδεια ή έγκριση που εκδίδεται από τις
αρχές κράτους µέλους και υλοποιείται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του, η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας ή σε
απάτριδα να διαµένει στην επικράτειά του·
η) «διαµένων» υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος απολαύει προσωρινής προστασίας σε ένα κράτος µέλος σύµφωνα µε απόφαση
που λαµβάνεται δυνάµει του άρθρου 5 και ο οποίος επιθυµεί
να καλέσει µέλη της οικογένειάς του/της.

Άρθρο 3
Άρθρο 2
Για τον σκοπό της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
α) «προσωρινή προστασία»: µία διαδικασία µε έκτακτο χαρακτήρα
που εξασφαλίζει, σε περίπτωση µαζικής εισροής ή εάν επίκειται
µαζική εισροή εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν
µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, άµεση και
προσωρινή προστασία σε αυτά τα άτοµα, ιδίως εάν υπάρχει
επίσης κίνδυνος το σύστηµα ασύλου να µην µπορεί να αντιµετωπίσει αυτήν την εισροή χωρίς αρνητικές συνέπειες για την
καλή λειτουργία του, το συµφέρον των ενδιαφεροµένων
ατόµων και το συµφέρον άλλων ατόµων που ζητούν προστασία·
β) «Σύµβαση της Γενεύης»: η σύµβαση της 28ης Ιουλίου 1951
περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε
από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου
1967·
γ) «εκτοπισθέντες»: υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες, οι οποίοι
υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα ή την περιοχή
καταγωγής τους ή εκκενώθηκαν, ιδίως κατόπιν έκκλησης
διεθνών οργανισµών, και των οποίων ο επαναπατρισµός υπό
ασφαλείς και σταθερές συνθήκες είναι αδύνατος λόγω της
επικρατούσας σε αυτή τη χώρα κατάστασης, οι οποίοι ενδεχοµένως εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1Α της
σύµβασης της Γενεύης ή άλλων διεθνών ή εθνικών πράξεων
που παρέχουν διεθνή προστασία, και ιδιαίτερα:
i) άτοµα τα οποία εγκατέλειψαν ζώνες ένοπλων συγκρούσεων
ή ενδηµικής βίας,
ii) άτοµα που αντιµετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ή έχουν υπάρξει
θύµατα συστηµατικών ή γενικευµένων παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους·
δ) «µαζική εισροή»: άφιξη στην Κοινότητα σηµαντικού αριθµού
εκτοπισθέντων, οι οποίοι προέρχονται από καθορισµένη χώρα ή
γεωγραφική ζώνη, ανεξαρτήτως του εάν η άφιξή τους στην
Κοινότητα υπήρξε αυθόρµητη ή υποβοηθούµενη, για παράδειγµα µέσω προγράµµατος εκκένωσης·
ε) «πρόσφυγες»: υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες κατά την
έννοια του άρθρου 1Α της σύµβασης της Γενεύης·

1.
Η προσωρινή προστασία δεν προδικάζει την αναγνώριση του
καθεστώτος του πρόσφυγα δυνάµει της σύµβασης της Γενεύης.
2.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την προσωρινή προστασία
τηρώντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες
καθώς και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη µη επαναπροώθηση.
3.
Η θέσπιση, η εφαρµογή και η παύση της προσωρινής προστασίας αποτελούν το αντικείµενο τακτικών διαβουλεύσεων µε την
Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες
(UNHCR) και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς.
4.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα άτοµα που έχουν
γίνει δεκτά βάσει καθεστώτων προσωρινής προστασίας πριν από την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
5.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών
να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερους όρους για τα άτοµα τα
οποία καλύπτει προσωρινή προστασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

∆ιάρκεια και εφαρµογή της προσωρινής προστασίας

Άρθρο 4
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η διάρκεια της προσωρινής
προστασίας ανέρχεται σε ένα έτος. Αν δεν λήξει βάσει του άρθρου
6 παράγραφος 1 στοιχείο β), µπορεί να παρατείνεται αυτοδικαίως
κατά περιόδους 6 µηνών για ένα ακόµα έτος κατ’ ανώτατο όριο.
2.
Όταν εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι προσωρινής προστασίας, το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία
µετά από πρόταση της Επιτροπής, η οποία εξετάζει επίσης κάθε
αίτηµα κράτους µέλους να υποβάλει πρόταση στο Συµβούλιο, να
παρατείνει την προσωρινή προστασία για ένα έτος κατ’ ανώτατο
όριο.
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Άρθρο 5
1.
Η ύπαρξη µαζικής εισροής εκτοπισθέντων διαπιστώνεται µε
απόφαση του Συµβουλίου που λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, η οποία επίσης εξετάζει κάθε
αίτηση κράτους µέλους που αφορά την εκ µέρους της υποβολή
πρότασης στο Συµβούλιο.
2.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνει τουλάχιστον:

α) περιγραφή των ειδικών οµάδων ατόµων στα οποία θα εφαρµοστεί η προσωρινή προστασία,
β) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της προσωρινής προστασίας,
γ) εκτίµηση του µεγέθους των µετακινήσεων των εκτοπισθέντων.
3.
Η απόφαση του Συµβουλίου έχει ως αποτέλεσµα, για τους
εκτοπισθέντες στους οποίους αναφέρεται, την εφαρµογή της
προσωρινής προστασίας σε όλα τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Η απόφαση περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) περιγραφή των ειδικών οµάδων ατόµων στα οποία παρέχεται
προσωρινή προστασία,
β) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της προσωρινής προστασίας,
γ) πληροφορίες που λαµβάνουν τα κράτη µέλη όσον αφορά τη
δυνατότητα υποδοχής τους,
δ) πληροφορίες της Επιτροπής, της UNHCR και άλλων σχετικών
διεθνών οργανισµών.
4.

Η απόφαση του Συµβουλίου βασίζεται:

α) στην εξέταση της κατάστασης και του µεγέθους των µετακινήσεων των εκτοπισθέντων,
β) στην αξιολόγηση της σκοπιµότητας ενεργοποίησης της προσωρινής προστασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες επείγουσας βοήθειας και επιτόπιων δράσεων ή την ανεπάρκεια των
εν λόγω µέτρων,
γ) στις πληροφορίες που λαµβάνουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή, η
UNHCR και άλλοι σχετικοί διεθνείς οργανισµοί.
5.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται για την απόφαση
του Συµβουλίου.
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προστασία, τηρουµένων δεόντως των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και των υποχρεώσεων των
κρατών µελών όσον αφορά τη µη επαναπροώθηση. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενηµερώνεται σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου.
Άρθρο 7
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επεκτείνουν την προβλεπόµενη
από την παρούσα οδηγία προσωρινή προστασία σε συµπληρωµατικές κατηγορίες εκτοπισθέντων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται
στην απόφαση του Συµβουλίου που προβλέπεται από το άρθρο 5,
τα οποία έχουν εκτοπιστεί για τους ίδιους λόγους και από την ίδια
χώρα ή περιοχή καταγωγής. Απευθύνουν αµέσως κοινοποίηση στο
Συµβούλιο και την Επιτροπή.
2.
Οι διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 δεν εφαρµόζονται
κατά τη χρήση της αναφερόµενης στην παράγραφο 1 δυνατότητας,
εξαιρουµένης της διαρθρωτικής στήριξης που περιλαµβάνεται στο
Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους πρόσφυγες το οποίο συστάθηκε µε την
απόφαση αριθ. 2000/596/ΕΚ (1), υπό τους όρους που προβλέπονται από την εν λόγω απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Υποχρεώσεις των κρατών µελών έναντι των ατόµων που απολαύουν προσωρινής προστασίας
Άρθρο 8
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου
τα άτοµα που απολαύουν προσωρινής προστασίας να διαθέτουν
άδεια διαµονής καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας.
Προς τον σκοπό αυτό, τους χορηγούνται έγγραφα ή άλλα ισοδύναµα δικαιολογητικά.
2.
Ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαµονής που
προβλέπονται στην παράγραφο 1, η µεταχείριση που επιφυλάσσουν
τα κράτη µέλη στα άτοµα που απολαύουν προσωρινής προστασίας
δεν µπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που καθορίζεται
στα άρθρα 9 έως 16.
3.
Τα κράτη µέλη παρέχουν, εν ανάγκη, στα άτοµα που γίνονται
δεκτά να εισέλθουν στο έδαφός τους µε σκοπό την παροχή προσωρινής προστασίας, οποιαδήποτε διευκόλυνση για να αποκτήσουν τις
απαιτούµενες θεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των θεωρήσεων
διέλευσης. Οι διατυπώσεις πρέπει να µειώνονται στο ελάχιστο λόγω
του επείγοντος της κατάστασης. Οι θεωρήσεις θα πρέπει να παρέχονται ατελώς ή να µειώνεται στο ελάχιστο το κόστος τους.
Άρθρο 9

Άρθρο 6
1.

Η προσωρινή προστασία λήγει:

Τα κράτη µέλη παρέχουν στα άτοµα που απολαύουν προσωρινής
προστασίας έγγραφο, σε γλώσσα που να γίνεται κατανοητή από
αυτούς, στο οποίο εκτίθενται µε σαφήνεια οι διατάξεις σχετικά µε
την προσωρινή προστασία που τους αφορούν.

α) όταν συµπληρώνεται η µέγιστη διάρκεια, ή
β) οποτεδήποτε, µε απόφαση του Συµβουλίου η οποία θεσπίζεται
µε ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, η
οποία εξετάζει επίσης οποιαδήποτε αίτηση κράτους µέλους που
υποβάλλει πρόταση στο Συµβούλιο.
2.
Η απόφαση του Συµβουλίου βασίζεται στη διαπίστωση ότι η
κατάσταση στη χώρα καταγωγής επιτρέπει τον ασφαλή και µόνιµο
επαναπατρισµό των ατόµων στα οποία είχε χορηγηθεί προσωρινή

Άρθρο 10
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική εφαρµογή της
απόφασης του Συµβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 5, τα κράτη
µέλη καταχωρούν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των ατόµων
που απολαύουν προσωρινής προστασίας στο έδαφός τους, τα
οποία αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ, σηµείο α).
(1) ΕΕ L 252 της 6.10.2000, σ. 12.
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Άρθρο 11
Κράτος µέλος δέχεται εκ νέου στο έδαφός του άτοµο το οποίο
απολαύει προσωρινής προστασίας σε περίπτωση που το άτοµο αυτό
παραµένει ή επιχειρεί να εισέλθει παράνοµα στο έδαφος άλλου
κράτους µέλους κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτεται από την
απόφαση του Συµβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 5. Τα κράτη
µέλη δύνανται να αποφασίζουν, βάσει διµερούς συµφωνίας, ότι το
παρόν άρθρο δεν θα πρέπει να εφαρµοστεί.

Άρθρο 12
Τα κράτη µέλη παρέχουν, για µια περίοδο που δεν υπερβαίνει την
περίοδο προσωρινής προστασίας, το δικαίωµα, στα άτοµα που
απολαύουν προσωρινής προστασίας, να ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, τηρουµένων των κανόνων που εφαρµόζονται στο επάγγελµα,καθώς και δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικά
προγράµµατα για ενήλικες, επαγγελµατική κατάρτιση και πρακτική
εξάσκηση. Για λόγους πολιτικής στον τοµέα της αγοράς εργασίας,
τα κράτη µέλη δύνανται να δίδουν προτεραιότητα σε πολίτες της
ΕΕ και σε πολίτες των κρατών που δεσµεύονται από τη Συµφωνία
για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο καθώς επίσης σε νοµίµως
διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι λαµβάνουν επίδοµα
ανεργίας. Εφαρµόζεται το ισχύον γενικό δίκαιο των κρατών µελών
σχετικά µε την αµοιβή, την πρόσβαση στα συστήµατα κοινωνικής
ασφάλισης όσον αφορά τη µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα,
καθώς και άλλους όρους εργασίας.

Άρθρο 13
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα άτοµα που απολαύουν
προσωρινής προστασίας, έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο κατάλυµα
ή λαµβάνουν, εν ανάγκη, τα µέσα για να εξασφαλίσουν τη στέγασή
τους.
2.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα άτοµα που απολαύουν
προσωρινής προστασίας, λαµβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη σε
θέµατα κοινωνικής βοήθειας και διαβίωσης, όταν δεν διαθέτουν
επαρκείς πόρους, καθώς και σε θέµατα ιατρικής περίθαλψης. Με
την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η απαραίτητη υποστήριξη σε
θέµατα ιατρικής περίθαλψης περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πρώτες
βοήθειες και την αναγκαία θεραπεία ασθενειών.
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ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής. Τα
κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι η πρόσβαση αυτή πρέπει να
περιορίζεται στο σύστηµα δηµόσιας εκπαίδευσης.
2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να παρέχουν στους ενήλικες που
απολαύουν προσωρινής προστασίας, πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

Άρθρο 15
1.
Για τον σκοπό του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις οικογενειών που υπήρχαν ήδη στη χώρα καταγωγής και χωρίστηκαν
λόγω των συνθηκών µαζικής εισροής, τα ακόλουθα άτοµα θεωρούνται ως τµήµα της οικογένειας:
α) ο/η σύζυγος του διαµένοντος ή το άτοµο µε το οποίο συµβιώνει σε ελεύθερη ένωση στα πλαίσια σταθερής σχέσης, εάν η
νοµοθεσία ή η πρακτική του οικείου κράτους µέλους αντιµετωπίζει τα ζευγάρια τα οποία συµβιώνουν σε ελεύθερη ένωση κατ’
ανάλογο τρόπο µε τα έγγαµα ζευγάρια δυνάµει της νοµοθεσίας
του περί αλλοδαπών, τα ανήλικα άγαµα τέκνα του διαµένοντος
ή του/της συζύγου του/της, χωρίς διάκριση ως προς τα γεννηθέντα από ή χωρίς γάµο ή τα εξ υιοθεσίας,
β) άλλοι στενοί συγγενείς που ζουν µαζί ως τµήµα της οικογενειακής µονάδας κατά τη χρονική στιγµή των γεγονότων που
οδήγησαν στη µαζική εισροή, και που συντηρούνται πλήρως ή
κυρίως από τον διαµένοντα κατά τη στιγµή αυτή.
2.
Στις περιπτώσεις όπου τα χωρισµένα µέλη της οικογενείας
απολαύουν προσωρινής προστασίας σε διάφορα κράτη µέλη, τα
κράτη µέλη επανενώνουν τα µέλη της οικογενείας εφόσον διαπιστώνουν ότι τα µέλη της οικογενείας εµπίπτουν στην περιγραφή της
παραγράφου 1, στοιχείο α), λαµβάνοντας υπόψη την επιθυµία των
εν λόγω µελών της οικογενείας. Τα κράτη µέλη δύνανται να επανενώνουν τα µέλη της οικογενείας, εφόσον διαπιστώνουν ότι τα
µέλη της οικογένειας εµπίπτουν στην περιγραφή της παραγράφου
1, στοιχείο β), λαµβάνοντας υπόψη, βάσει κατά περίπτωση εξέτασης, το κατά πόσον θα δεινοπαθήσουν εάν δεν πραγµατοποιηθεί
η επανένωση.

4.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν την αναγκαία βοήθεια, ιατρική ή
άλλη, για τα άτοµα που απολαύουν προσωρινής προστασίας που
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή τα
άτοµα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµούς ή άλλες σοβαρές
µορφές ψυχικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας.

3.
Όταν ο διαµένων απολαύει προσωρινής προστασίας σε ένα
κράτος µέλος και ένα ή ορισµένα από τα µέλη της οικογενείας του
δεν ευρίσκονται ακόµα σε κράτος µέλος, το κράτος µέλος όπου ο
διαµένων απολαύει προσωρινής προστασίας επανενώνει τα µέλη της
οικογενείας, τα οποία χρήζουν προστασίας, µε τον διαµένοντα στην
περίπτωση που διαπιστώσει ότι τα µέλη της οικογενείας εµπίπτουν
στην περιγραφή της παραγράφου 1, στοιχείο α). Το κράτος µέλος
δύναται να επανενώσει τα µέλη της οικογενείας που χρήζουν προστασίας, µε τον διαµένοντα, εφόσον διαπιστώσει ότι τα µέλη της
οικογενείας εµπίπτουν στην περιγραφή της παραγράφου 1, στοιχείο
β), λαµβάνοντας υπόψη, βάσει κατά περίπτωση εξέτασης, το κατά
πόσον θα δεινοπαθήσουν εάν δεν πραγµατοποιηθεί η επανένωση.

Άρθρο 14

4.
Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν υπόψη το ύψιστο συµφέρον του τέκνου.

1.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στα άτοµα που απολαύουν προσωρινής προστασίας και τα οποία δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος
ηλικίας, πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα, υπό τους όρους που

5.
Τα οικεία κράτη µέλη αποφασίζουν, λαµβανοµένων υπόψη
των άρθρων 25 και 26, σε ποιό κράτος µέλος θα πραγµατοποιηθεί
η επανένωση.

3.
Όταν τα άτοµα που απολαύουν προσωρινής προστασίας
ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, λαµβάνεται υπόψη,
κατά τον καθορισµό του επιπέδου της προβλεπόµενης βοήθειας, η
ικανότητά τους να συµβάλλουν στις ανάγκες τους.
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6.
Στα επανενωθέντα µέλη της οικογένειας, χορηγούνται άδειες
διαµονής δυνάµει της προσωρινής προστασίας. Για το σκοπό αυτό,
εκδίδονται έγγραφα ή άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά στοιχεία. Οι
µεταφορές µελών της οικογενείας στο έδαφος άλλου κράτους
µέλους για τον σκοπό της επανένωσης δυνάµει της παραγράφου 2,
έχουν ως αποτέλεσµα την αφαίρεση των αδειών διαµονής που
έχουν εκδοθεί και τη λήξη των υποχρεώσεων έναντι των αφορωµένων ατόµων ως προς την προσωρινή προστασία, στο κράτος
µέλος αναχώρησης.
7.
Για την πρακτική εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ενδέχεται
να χρειάζεται συνεργασία µε τους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς.
8.
Τα κράτη µέλη, κατόπιν αίτησης άλλου κράτους µέλους,
παρέχουν πληροφορίες όπως περιέχονται στο παράρτηµα ΙΙ, σχετικά
µε το άτοµο που τελεί υπό προσωρινή προστασία, οι οποίες είναι
αναγκαίες για τη διεκπεραίωση ζητήµατος δυνάµει του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 16
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, το συντοµότερο δυνατό, µέτρα
για να εξασφαλίσουν την αναγκαία εκπροσώπηση των ασυνόδευτων
ανηλίκων που απολαύουν προσωρινής προστασίας µέσω επιτροπείας ή, όπου απαιτείται, την εκπροσώπησή τους από οργανισµό
υπεύθυνο για τη µέριµνα και την ευηµερία των ανηλίκων ή µε
οποιοδήποτε άλλο είδος κατάλληλης εκπροσώπησης.
2.
Κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας, τα κράτη µέλη
προβλέπουν ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ανατίθενται:
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Άρθρο 18

Εφαρµόζονται τα κριτήρια και οι µηχανισµοί καθορισµού του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
χορήγησης ασύλου. Ειδικότερα, το κράτος µέλος που είναι
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλει άτοµο
που απολαύει προσωρινής προστασίας, βάσει της παρούσας οδηγίας, είναι το κράτος µέλος που αποδέχθηκε τη µεταφορά του
ατόµου αυτού στο έδαφός του.

Άρθρο 19
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι το ευεργέτηµα
της προσωρινής προστασίας δεν σωρεύεται µε το νοµικό καθεστώς
αιτούντος άσυλο όταν εξετάζεται η αίτηση.
2.
Όταν, κατά το πέρας της εξέτασης αίτησης ασύλου, δεν
χορηγείται το καθεστώς του πρόσφυγα ή, ενδεχοµένως, άλλο είδος
προστασίας σε κάποιο άτοµο το οποίο είναι επιλέξιµο ή απολαύει
προσωρινής προστασίας, τα κράτη µέλη προβλέπουν, µε την επιφύλαξη του άρθρου 28, ότι το συγκεκριµένο άτοµο απολαύει ή
εξακολουθεί να απολαµβάνει προσωρινής προστασίας για το υπολειπόµενο διάστηµα αυτής της προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Επαναπατρισµός και µέτρα µετά τη λήξη της προσωρινής
προστασίας

α) σε ενήλικους συγγενείς,
β) σε οικογένεια υποδοχής,
γ) σε κέντρα υποδοχής µε ειδική πρόβλεψη για ανηλίκους ή σε
άλλα καταλύµατα κατάλληλα για ανηλίκους,
δ) στο άτοµο που ανέλαβε τη φροντίδα του τέκνου κατά τη φυγή.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να πραγµατοποιηθεί αυτή η ανάθεση. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη συγκατάθεση ενήλικου ατόµου ή των ενδιαφερόµενων ατόµων. Λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του παιδιού ανάλογα µε την ηλικία και την
ωριµότητά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας

Άρθρο 17
1.
Τα άτοµα που απολαύουν προσωρινής προστασίας πρέπει να
µπορούν να υποβάλλουν οιαδήποτε στιγµή αίτηση ασύλου.
2.
Η εξέταση αίτησης ασύλου η οποία δεν έχει ακόµα διεκπεραιωθεί πριν το τέλος της περιόδου προσωρινής προστασίας,
ολοκληρώνεται µετά το τέλος αυτής της περιόδου.

Άρθρο 20
Μετά τη λήξη της προσωρινής προστασίας, εφαρµόζεται το γενικό
δίκαιο για την προστασία και τους αλλοδαπούς στα κράτη µέλη, µε
την επιφύλαξη των άρθρων 21, 22 και 23.

Άρθρο 21
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να
καταστήσουν εφικτό τον εκούσιο επαναπατρισµό των ατόµων που
απολαύουν προσωρινής προστασίας ή των οποίων η προσωρινή
προστασία έχει λήξει. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι διατάξεις
που διέπουν τον εκούσιο επαναπατρισµό των ατόµων που απολαύουν προσωρινής προστασίας, να εξασφαλίζουν τον επαναπατρισµό τους στα πλαίσια σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα άτοµα αυτά λαµβάνουν την
απόφαση να επαναπατριστούν έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα
διερευνητικών επισκέψεων.
2.
Καθ’ όσο χρόνο η προσωρινή προστασία δεν έχει λήξει, τα
κράτη µέλη εξετάζουν ευνοϊκά, µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής, τις αιτήσεις επιστροφής στο κράτος
µέλος υποδοχής προσώπων που έχουν τύχει προσωρινής προστασίας και έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους για εκούσιο επαναπατρισµό.
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3.
Κατά τη λήξη της προσωρινής προστασίας, τα κράτη µέλη
µπορούν να προβλέπουν την παράταση των υποχρεώσεων που
προβλέπονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ για µεµονωµένα άτοµα που είχαν
καλυφθεί από προσωρινή προστασία και επωφελούνται προγράµµατος εκούσιου επαναπατρισµού. Αυτή η παράταση ισχύει µέχρι την
ηµεροµηνία του επαναπατρισµού.
Άρθρο 22
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να
εξασφαλίσουν ότι τα άτοµα των οποίων η προσωρινή προστασία
έχει λήξει και τα οποία δεν είναι επιλέξιµα για να γίνουν δεκτά,
επαναπατρίζονται αναγκαστικά, στα πλαίσια σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
2.
Σε περιπτώσεις αναγκαστικού επαναπατρισµού, τα κράτη
µέλη εξετάζουν τους επιτακτικούς ανθρωπιστικούς λόγους που
ενδέχεται να καθιστούν αδύνατο ή παράλογο τον επαναπατρισµό σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Άρθρο 23
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα όσον αφορά
τους όρους διαµονής των ατόµων τα οποία έχουν τύχει προσωρινής
προστασίας και, λόγω της κατάστασης της υγείας τους, δεν µπορούν λογικά να ταξιδέψουν, παραδείγµατος χάριν εάν υποφέρουν
από σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις εάν διακοπεί η θεραπεία τους.
Για όσο διάστηµα ευρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δεν µπορούν να αποµακρυνθούν.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις οικογένειες µε
ανήλικα τέκνα τα οποία φοιτούν στο σχολείο σε κράτος µέλος, να
επωφελούνται προϋποθέσεων παραµονής που να επιτρέπουν στα
αφορώµενα τέκνα να ολοκληρώσουν την τρέχουσα σχολική
περίοδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Αλληλεγγύη
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άρθρο 5 και τα οποία δεν έχουν ακόµη φθάσει στην Κοινότητα,
έχουν εκφράσει την επιθυµία τους να γίνουν δεκτά στο έδαφός
τους.
3.
Όταν ο αριθµός των ατόµων που απολαύουν προσωρινής
προστασίας µετά από ξαφνική και µαζική εισροή υπερβαίνει τις
δυνατότητες υποδοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το
Συµβούλιο εξετάζει, ως επείγον ζήτηµα, την κατάσταση και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης συστάσεως για
συµπληρωµατική βοήθεια προς το πληγέν κράτος µέλος.

Άρθρο 26
1.
Κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας, τα κράτη µέλη
συνεργάζονται µεταξύ τους, για τη µεταφορά της διαµονής των
ατόµων που απολαύουν προσωρινής προστασίας από το ένα κράτος
µέλος στο άλλο, υπό τον όρο ότι τα ενδιαφερόµενα άτοµα έχουν
συγκατατεθεί σε αυτή τη µεταγωγή.
2.
Το κράτος µέλος γνωστοποιεί τις αιτήσεις µεταγωγής στα
άλλα κράτη µέλη και απευθύνει κοινοποίηση στην Επιτροπή και την
UNHCR. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στο αιτούν κράτος µέλος
τις δυνατότητές τους υποδοχής των µεταφεροµένων ατόµων.
3.
Τα κράτη µέλη, κατόπιν αίτησης άλλου κράτους µέλους,
παρέχουν πληροφορίες όπως περιέχονται στο παράρτηµα ΙΙ, σχετικά
µε το άτοµο που απολαύει προσωρινής προστασίας, οι οποίες είναι
αναγκαίες για τη διεκπεραίωση ζητήµατος δυνάµει του παρόντος
άρθρου.
4.
Όταν η µεταγωγή πραγµατοποιείται από ένα κράτος µέλος σε
άλλο, η άδεια διαµονής στο κράτος µέλος αναχώρησης και οι
υποχρεώσεις έναντι των αφορωµένων ατόµων ως προς την προσωρινή προστασία στο κράτος µέλος αναχώρησης λήγουν. Το νέο
κράτος µέλος υποδοχής παρέχει προσωρινή προστασία στα συγκεκριµένα άτοµα.
5.
Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν το υπόδειγµα άδειας διέλευσης που περιέχεται στο παράρτηµα Ι, για τη µεταγωγή ατόµων
που απολαύουν προσωρινής προστασίας µεταξύ κρατών µελών.

Άρθρο 24
Τα µέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία επιδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους πρόσφυγες, που συστάθηκε µε
την απόφαση αριθ. 2000/596/ΕΚ του Συµβουλίου, υπό τους
όρους που προβλέπονται από την εν λόγω απόφαση.
Άρθρο 25
1.
Τα κράτη µέλη υποδέχονται µε πνεύµα κοινοτικής αλληλεγγύης, τα άτοµα που είναι επιλέξιµα για προσωρινή προστασία.
Καθορίζουν — αριθµητικά ή γενικά — τις δυνατότητές τους υποδοχής των εν λόγω ατόµων. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνονται στην απόφαση του Συµβουλίου, που προβλέπεται από το
άρθρο 5. Τα κράτη µέλη µπορούν να προσδιορίζουν συµπληρωµατικές δυνατότητες υποδοχής, µετά την έκδοση αυτής της απόφασης, µε κοινοποίηση στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή. Η
UNHCR ενηµερώνεται ταχέως σχετικά µε αυτές τις πληροφορίες.
2.
Τα οικεία κράτη µέλη, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
διεθνείς οργανισµούς, εξασφαλίζουν ότι τα επιλέξιµα άτοµα που
ορίζονται στην απόφαση του Συµβουλίου, η οποία αναφέρεται στο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

∆ιοικητική συνεργασία

Άρθρο 27
1.
Για τον σκοπό της διοικητικής συνεργασίας που είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της προσωρινής προστασίας, τα κράτη
µέλη ορίζουν ένα εθνικό σηµείο επαφής, τα στοιχεία του οποίου
διαβιβάζουν µεταξύ τους και στην Επιτροπή. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, όλα τα απαραίτητα µέτρα
για να υπάρχει άµεση συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των αρµοδίων αρχών.
2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, τακτικά και το ταχύτερο δυνατόν, δεδοµένα σχετικά µε τον αριθµό των ατόµων που απολαύουν
προσωρινής προστασίας καθώς και κάθε πληροφορία για τις εθνικές
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που συνδέονται
µε την εφαρµογή της προσωρινής προστασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 28
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποκλείουν από την προσωρινή
προστασία άτοµο εφόσον:
α) Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι:
i) διέπραξε έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή
έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται από τις
διεθνείς πράξεις που έχουν συνταχθεί για να ρυθµίζουν
αυτά τα εγκλήµατα,
ii) διέπραξε σοβαρό έγκληµα που δεν είναι πολιτικό εκτός του
κράτους µέλους υποδοχής πριν γίνει δεκτό στο εν λόγω
κράτος µέλος, ως άτοµο που απολαύει προσωρινής προστασίας. Η αυστηρότητα της αναµενόµενης δίωξης πρέπει να
σταθµίζεται ανάλογα µε τη φύση του εγκλήµατος για το
οποίο είναι ύποπτο το συγκεκριµένο άτοµο. Ιδιαίτερα
σκληρές πράξεις, ακόµα και αν διαπράττονται µε υποτιθέµενο πολιτικό στόχο, µπορούν να χαρακτηρίζονται ως
σοβαρά εγκλήµατα που δεν είναι πολιτικά. Αυτό ισχύει
τόσο για τους συµµετέχοντες στο έγκληµα όσο και για τους
ηθικούς αυτουργούς,
iii) έχει κριθεί ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν στους σκοπούς
και τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών.
β) Υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να θεωρείται επικίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους µέλους υποδοχής ή είναι επικίνδυνο για την
κοινωνία του κράτους µέλους υποδοχής, διότι έχει καταδικαστεί
µε αµετάκλητη απόφαση για ιδιαίτερα σοβαρό έγκληµα.
2.
Οι αναφερόµενοι στην παράγραφο 1 λόγοι αποκλεισµού πρέπει να θεµελιώνονται αποκλειστικά στην προσωπική συµπεριφορά
του συγκεκριµένου ατόµου. Οι αποφάσεις ή τα µέτρα αποκλεισµού
πρέπει να βασίζονται στην αρχή της αναλογικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
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κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή τους. Οι
προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, λογικές
και αποτρεπτικές.
Άρθρο 31
1.
Το αργότερο δύο έτη µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται
στο άρθρο 32, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη και προτείνει, ενδεχοµένως, τις
απαραίτητες τροποποιήσεις. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε κατάλληλη πληροφορία για την κατάρτιση αυτής της
έκθεσης.
2.
Μετά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση τουλάχιστον ανά πενταετία
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη.
Άρθρο 32
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
2.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια
αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 33
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 34

Άρθρο 29

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τα άτοµα τα οποία έχουν αποκλειστεί από το ευεργέτηµα της
προσωρινής προστασίας ή της οικογενειακής επανένωσης σε κράτος
µέλος, έχουν δικαίωµα άσκησης ενδίκων µέσων στο συγκεκριµένο
κράτος µέλος.
Άρθρο 30
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που έχουν
θεσπιστεί κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. VANDE LANOTTE

7.8.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 10, 15 και 26 της παρούσας οδηγίας, περιλαµβάνουν, εν ανάγκη, ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα έγγραφα ή δεδοµένα:
α) δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (όνοµα, ιθαγένεια, ηµεροµηνία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακός
δεσµός) του εν λόγω ατόµου,
β) έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα του εν λόγω ατόµου,
γ) έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη οικογενειακού δεσµού (πιστοποιητικό γάµου, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό
υιοθεσίας),
δ) άλλες πληροφορίες που είναι σηµαντικές για τον καθορισµό της ταυτότητας του ατόµου ή του οικογενειακού δεσµού,
ε) άδειες παραµονής, θεωρήσεις ή αποφάσεις απόρριψης της αίτησης άδειας παραµονής του εν λόγω ατόµου, που έχουν εκδοθεί
από το κράτος µέλος και έγγραφα στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις,
στ) αιτήσεις άδειας παραµονής και θεώρησης που έχει υποβάλει το εν λόγω άτοµο στο κράτος µέλος και οι οποίες εκκρεµούν,
καθώς και το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται η διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων αυτών.
Το κράτος µέλος που παρέχει τα στοιχεία κοινοποιεί στο αιτούν κράτος µέλος τυχόν διορθωµένες πληροφορίες.
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7.8.2001

Ο∆ΗΓΙΑ 2001/58/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2001
για δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ για τον προσδιορισµό και καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα κατ’
εφαρµογή του άρθρου 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και σχετικά µε τις επικίνδυνες ουσίες κατ’ εφαρµογή του άρθρου 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (δελτία δεδοµένων ασφαλείας)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1999/45/ΕΚ, αλλά περιέχουν, σε επιµέρους συγκέντρωση ≥
1 % κατά βάρος για τα µη αέρια παρασκευάσµατα και ≥
0,2 % κατ’ όγκον για τα αέρια παρασκευάσµατα, τουλάχιστον µία ουσία επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον ή
µία ουσία για την οποία οι Κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν
οριακές τιµές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο εργασίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση
των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (1), και ιδίως το άρθρο 14,
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου
1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία
και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών (2), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2000/33/ΕΚ τής Επιτροπής (3), και ιδίως
το άρθρο 27,

(6)

Η οδηγία 1999/45/ΕΚ θεσπίζει επίσης απαίτηση ταξινόµησης και επισήµανσης των παρασκευασµάτων σε σχέση
µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

(7)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα η οδηγία
91/155/ΕΟΚ, όπως ορίζει το άρθρο 14.2.3 της οδηγίας
1999/45/ΕΚ, πριν από τις 30 Ιουλίου 2002.

(8)

Το άρθρο 4 της οδηγίας 98/24/ΕΚ για την προστασία της
υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία
από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες (14η
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος
1, της οδηγίας 89/391/ΕΟ) (6) επιβάλλει στους εργοδότες
την υποχρέωση να ελέγχουν αν στο χώρο εργασίας υφίστανται επιβλαβείς χηµικοί παράγοντες και να αξιολογούν κάθε
κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ο
οποίος οφείλεται στην παρουσία των εν λόγω χηµικών παραγόντων, λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από τον προµηθευτή µέσω των δελτίων δεδοµένων
ασφαλείας· κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα
το παράρτηµα της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ.

(9)

Είναι γνωστό από πρόσφατες δραστηριότητες εφαρµογής
και µελέτες στα κράτη µέλη ότι πολλά δελτία δεδοµένων
ασφαλείας είναι κακής ποιότητας και δεν παρέχουν επαρκείς
πληροφορίες στους χρήστες· ένας τρόπος βελτίωσης της
ποιότητας των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας είναι να βελτιωθούν οι οδηγίες που παρέχονται στους συντάκτες των
δελτίων δεδοµένων ασφαλείας, οδηγίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ· κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα το παράρτηµα της
οδηγίας 91/155/ΕΟΚ. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
εξετάσουν άλλους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να
βελτιωθεί ακόµη περισσότερο στο µέλλον η ποιότητα των
δελτίων δεδοµένων ασφαλείας.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρµογή
στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών για την άρση των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 20 της
οδηγίας 1999/45/ΕΚ,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ορίζει ότι ο υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά ορισµένων συγκεκριµένων παρασκευασµάτων πρέπει να παρέχει δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.

(2)

Το άρθρο 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ορίζει ότι ο
υπεύθυνος διάθεσης επικίνδυνων ουσιών στην αγορά πρέπει
επίσης να παρέχει δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.

(3)

Οι πληροφορίες του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας προορίζονται κυρίως για τους επαγγελµατίες χρήστες και πρέπει να
τους επιτρέπουν να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για
την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας.

(4)

Τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας για τις επικίνδυνες ουσίες
και για ορισµένα παρασκευάσµατα, καθώς και η παροχή
τους, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας
91/155/ΕΟΚ της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 93/112/ΕΚ (5).

(5)

Το άρθρο 14.2.1. στοιχείο β), της οδηγίας 1999/45/ΕΚ
προβλέπει µια νέα απαίτηση για τους υπεύθυνους διάθεσης
παρασκευασµάτων στην αγορά, οι οποίοι υποχρεούνται να
παρέχουν, κατόπιν σχετικής αιτήσεως επαγγελµατία χρήστη,
δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, το οποίο παρέχει πληροφορίες
ανάλογες προς τη φύση του παρασκευάσµατος, για τα
παρασκευάσµατα που δεν είναι µεν ταξινοµηµένα ως επικίνδυνα κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 της οδηγίας

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 200 της 30.7.1999, σ. 1.
196 της 16.8.1967, σ. 1.
L 136 της 8.6.2000, σ. 90.
L 76 της 22.3.1991, σ. 35.
L 314 της 16.12.1993, σ. 38.

(6) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 91/155/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής:
«1. α) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση χηµικής ουσίας ή χηµικού
παρασκευάσµατος στην αγορά, είτε είναι ο παρασκευαστής είτε ο εισαγωγέας είτε ο διανοµέας του σχετικού προϊόντος, παρέχει στον αποδέκτη, που είναι επαγγελµατίας χρήστης της ουσίας ή του παρασκευάσµατος,
δελτίο δεδοµένων ασφαλείας το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο παράρτηµα
της παρούσας οδηγίας, εάν η ουσία ή το παρασκεύασµα
έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνη(-ο) σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (*).
β) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση ενός παρασκευάσµατος στην
αγορά, είτε είναι ο παρασκευαστής είτε ο εισαγωγέας είτε
ο διανοµέας του σχετικού προϊόντος, παρέχει, κατόπιν
αιτήσεως επαγγελµατία χρήστη, δελτίο δεδοµένων ασφαλείας το οποίο περιέχει πληροφορίες ανάλογες προς τη
φύση του παρασκευάσµατος, όπως ορίζεται στο άρθρο 3
και στο παράρτηµα της παρούσας οδηγίας, για τα παρασκευάσµατα που δεν είναι µεν ταξινοµηµένα ως επικίνδυνα κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 της οδηγίας
1999/45/ΕΚ, αλλά περιέχουν, σε επιµέρους συγκέντρωση
≥ % κατά βάρος για τα µη αέρια παρασκευάσµατα και ≥
0,2 % κατ’ όγκον για τα αέρια παρασκευάσµατα, τουλάχιστον µία ουσία επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον ή µία ουσία για την οποία οι Κοινοτικές διατάξεις
προβλέπουν οριακές τιµές όσον αφορά την έκθεση στο
χώρο εργασίας.
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Άρθρο 2

1.
Τα κράτη µέλη εκδίδουν το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου
2002 τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία και ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
2.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις της παραγράφου 1:
α) για τα παρασκευάσµατα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) σχετικά
µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή
της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Συµβουλίου (2) για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, από τις 30 Ιουλίου 2002·
β) και για τα παρασκευάσµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή της οδηγίας 98/8/ΕΚ, από
τις 30 Ιουλίου 2004.
3.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευση τους. Οι
λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από
τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή

(*) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.»
2. Το παράρτηµα που αναφέρεται στο άρθρο 3 αντικαθίσταται
από το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σκοπός του παρόντος παραρτήµατος είναι να εξασφαλίσει τη συνοχή και ακρίβεια του περιεχοµένου καθενός από τα υποχρεωτικά
σηµεία που αναγράφονται στο άρθρο 3, κατά τρόπον ώστε τα σχετικά δελτία δεδοµένων ασφαλείας να παρέχουν τη δυνατότητα
στους επαγγελµατίες χρήστες να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο
εργασίας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/24/ΕΚ (1)
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς
παράγοντες. Ειδικότερα, τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να δίνουν στον εργοδότη τη δυνατότητα να ελέγχει εάν και κατά
πόσον υπάρχουν στο χώρο εργασίας επικίνδυνοι χηµικοί παράγοντες και να αξιολογεί κάθε κίνδυνο που θα µπορούσε να
προκύψει από τη χρήση τους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται µε τρόπο σαφή και συνοπτικό. Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να καταρτίζεται από
αρµόδιο πρόσωπο, που θα λαµβάνει υπόψη του τις ειδικές ανάγκες των χρηστών προς τους οποίους απευθύνεται, εφόσον τους
γνωρίζει. Οι υπεύθυνοι για τη διάθεση των ουσιών και των παρασκευασµάτων στην αγορά πρέπει να µεριµνούν ώστε τα αρµόδια
πρόσωπα να εκπαιδεύονται κατάλληλα, περιλαµβανοµένης της παρακολούθησης µαθηµάτων κατάρτισης για την ανανέωση των
γνώσεών τους.
Για τα παρασκευάσµατα που δεν έχουν ταξινοµηθεί ως επικίνδυνα, αλλά για τα οποία απαιτείται η υποβολή δελτίου δεδοµένων
ασφαλείας βάσει του άρθρου 14.2.1. β) της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες ανάλογου χαρακτήρα σε
κάθε σχετικό σηµείο.
∆εδοµένης της ευρείας κλίµακας ιδιοτήτων των ουσιών και παρασκευασµάτων, είναι δυνατόν σε ορισµένες περιπτώσεις να
χρειαστούν πρόσθετες πληροφορίες. Εάν, σε άλλες περιπτώσεις, προκύψει ότι οι πληροφορίες για ορισµένες ιδιότητες είναι άνευ
σηµασίας ή ότι είναι τεχνικώς αδύνατον να παρασχεθούν, οι σχετικοί λόγοι πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο αντίστοιχο σηµείο.
Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για κάθε επικίνδυνη ιδιότητα. Εάν αναφέρεται ότι ένας συγκεκριµένος κίνδυνος δεν υπάρχει,
πρέπει να γίνεται σαφής διαφοροποίηση µεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες ο ταξινοµητής δεν έχει στη διάθεσή του καµία
πληροφορία και των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν αρνητικά αποτελέσµατα δοκιµών.
Στην πρώτη σελίδα πρέπει να αναφέρεται η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας.
Όταν ένα δελτίο δεδοµένων ασφαλείας έχει αναθεωρηθεί, πρέπει να εφιστάται η προσοχή του αποδέκτη στις αλλαγές που έχουν
γίνει.
Σηµείωση
Η υποβολή δελτίου δεδοµένων ασφαλείας απαιτείται επίσης και για ορισµένες ειδικές ουσίες και παρασκευάσµατα (µέταλλα σε
ατόφια µορφή, κράµατα, πεπιεσµένα αέρια κ.λπ.) που απαριθµούνται στα κεφάλαια 8 και 9 του παραρτήµατος VI της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ, για τις οποίες (ουσίες και παρασκευάσµατα) προβλέπονται παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις επισήµανσης.
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1.

Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος
Η ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση της ουσία ή του παρασκευάσµατος πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια
µε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.
Μπορούν επίσης να αναφέρονται και άλλα διαθέσιµα µέσα αναγνώρισης.

1.2.

Χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος
Αναφορά των προβλεπόµενων ή συνιστώµενων χρήσεων της ουσίας ή του παρασκευάσµατος, εφόσον είναι γνωστές. Εάν
υπάρχουν πολλές δυνατές χρήσεις, δεν χρειάζεται να αναφέρονται παρά µόνο οι σηµαντικότερες ή συνηθέστερες
χρήσεις. Συγχρόνως πρέπει να δίνεται σύντοµη περιγραφή της φύσης της ουσίας ή του παρασκευάσµατος, π.χ.
επιβραδυντικό φλόγας, αντιοξειδωτικό κ.λπ.

1.3.

Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης
Στοιχεία του υπεύθυνου για τη διάθεση της ουσίας ή του παρασκευάσµατος στην αγορά µέσα στην Κοινότητα, είτε είναι
ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας είτε ο διανοµέας. Πλήρης διεύθυνση και αριθµός τηλεφώνου του εν λόγω υπευθύνου.
Επιπροσθέτως, εάν το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγκατεστηµένο στο κράτος µέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται η
ουσία ή το παρασκεύασµα, πρέπει να παρέχεται η πλήρης διεύθυνση και ο αριθµός τηλεφώνου του υπευθύνου στο εν
λόγω κράτος µέλος, ει δυνατόν.

(1) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Επιπλέον των προαναφεροµένων, πρέπει να παρέχεται ο αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης της εταιρείας ή/και του
σχετικού επίσηµου συµβουλευτικού οργάνου (µπορεί να είναι το όργανο που είναι υπεύθυνο για τη λήψη πληροφοριών
σχετικών µε την υγεία, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 17 τη οδηγίας 1999/45/ΕΚ).

2.

ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Οι παρεχόµενες πληροφορίες πρέπει να επιτρέπουν στον αποδέκτη να εντοπίζει εύκολα τους κινδύνους που συνεπάγονταν τα συστατικά του παρασκευάσµατος. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από το ίδιο το παρασκεύασµα πρέπει να
αναφέρονται στο σηµείο 3.

2.1.

∆εν είναι απαραίτητο να αναφέρεται η πλήρης σύνθεση (φύση των συστατικών καν συγκέντρωσή τους), αν και µια γενική
περιγραφή των συστατικών και των συγκεντρώσεων τους µπορεί να είναι χρήσιµη.

2.2.

Για παρασκεύασµα το οποίο έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ, πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες ουσίες, µαζί µε τη συγκέντρωσή τους ή την περιοχή συγκεντρώσεών τους:
i) ουσίες επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον κατά την έννοια τη οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, εφόσον είναι παρούσες
σε συγκεντρώσεις ίσες ή µεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται στον πίνακα του άρθρου 3 παράγραφος 3, της
οδηγίας 1999/45/ΕΚ (εκτός αν δίνονται κατώτερα όρια στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ή στα
παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ ή V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ)·
ii) και ουσίες για τις οποίες οι Κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν οριακές τιµές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο
εργασίας, που δεν περιλαµβάνονται ήδη στο i).

2.3.

Για τα παρασκευάσµατα που δεν είναι ταξινοµηµένα ως επικίνδυνα σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ, πρέπει να
αναφέρονται οι ακόλουθες ουσίες, µαζί µε τη συγκέντρωσή τους ή την περιοχή συγκεντρώσεών τους, εφόσον είναι
παρούσες σε επιµέρους συγκέντρωση ≥ 1 % κατά βάρος για τα µη αέρια παρασκευάσµατα και ≥ 0,2 % κατ’ όγκο για
τα αέρια παρασκευάσµατα:
— ουσίες επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (1),
— και ουσίες για τις οποίες οι Κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν οριακές τιµές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο
εργασίας.

2.4.

Για τις ουσίες που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να αναφέρεται η ταξινόµηση τους (είτε προκύπτει από τα άρθρα 4 και
6 είτε από το παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ), περιλαµβανοµένων των συµβόλων και των αντίστοιχων φράσεων
R, ανάλογα µε τους φυσικοχηµικούς τους κινδύνους, καθώς και τους κινδύνους που παρουσιάζουν για την υγεία και το
περιβάλλον. Οι φράσεις R δεν χρειάζεται να αναγράφονται πλήρως στο σηµείο αυτό: πρέπει να γίνεται παραποµπή στο
σηµείο 16, όπου θα αναγράφεται το πλήρες κείµενο κάθε σχετικής φράσης R.

2.5.

Πρέπει να δίνεται η ονοµασία και ο αριθµός Einecs ή Elincs των προαναφεροµένων ουσιών σύµφωνα µε την οδηγία
61/548/ΕΟΚ. Χρήσιµα µπορεί επίσης να είναι ο αριθµός CAS και η ονοµασία IUPAC (αν είναι διαθέσιµα). Για τις
ουσίες που αναφέρονται µε ονοµασία γενικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή την
υποσηµείωση του σηµείου 2.3 του παρόντος παραρτήµατος, δεν χρειάζεται ακριβής χηµικός αναγνωριστικός κωδικός.

2.6.

Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή της υποσηµείωσης του σηµείου 2.3. του
παρόντος παραρτήµατος, η ταυτότητα ορισµένων ουσιών πρέπει να τηρείται εµπιστευτική, η χηµική φύση τους πρέπει να
περιγράφεται ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση. Η χρησιµοποιούµενη ονοµασία πρέπει να είναι η ίδια µε εκείνη
που προκύπτει από την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.

3.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η ταξινόµηση της ουσίας ή του παρασκευάσµατος που προκύπτει από την
εφαρµογή των κανόνων ταξινόµησης των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ. Αναφέρονται µε σαφή και σύντοµο
τρόπο οι κίνδυνοι τους οποίους συνεπάγεται η ουσία ή το παρασκεύασµα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ των παρασκευασµάτων τα οποία είναι ταξινοµηµένα ως επικίνδυνα και των
παρασκευασµάτων τα οποία δεν είναι ταξινοµηµένα ως επικίνδυνα σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ.
Περιγράφονται οι σπουδαιότερες δυσµενείς φυσικοχηµικές συνέπειες και επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το
περιβάλλον, καθώς και τα συµπτώµατα που οφείλονται στη χρήση και στην εύλογα αναµενόµενη κακή χρήση της ουσίας
ή του παρασκευάσµατος.
Ίσως χρειαστεί να αναφερθούν και άλλοι κίνδυνοι, όπως η σκόνη στην ατµόσφαιρα, η ασφυξία, το πάγωµα ή οι
περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως οι κίνδυνοι για τους οργανισµούς που διαβιούν στο έδαφος κ.λπ., κίνδυνοι οι οποίοι
δεν οδηγούν σε ταξινόµηση αλλά ενδέχεται να συµβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα του υλικού.
Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να παρέχονται στο σηµείο 15.

(1) Όταν ο υπεύθυνος για τη διάθεση ενός παρασκευάσµατος στην αγορά µπορεί να αποδείξει ότι η αποκάλυψη στην επισήµανση ή στο δελτίο
δεδοµένων ασφαλείας της χηµικής ταυτότητας της ουσίας η οποία ταξινοµείται αποκλειστικά ως:
— ερεθιστική, εξαιρέσει αυτών στις οποίες αποδίδεται η φράση R41 ή ερεθιστική σε συνδυασµό µε µια ή περισσότερες από τις άλλες
ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 10, σηµείο 2.3.4, της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή
— επιβλαβής ή επιβλαβής σε συνδυασµό µε µία ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 10, σηµείο 2.3.4, της
οδηγίας 1999/45/ΕΚ και η οποία παρουσιάζει αποκλειστικώς οξεία θανατηφόρο δράση,
θέτει σε κίνδυνο τον εµπιστευτικό χαρακτήρα της πνευµατικής του ιδιοκτησίας, είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους Β του
παραρτήµατος VI τη οδηγίας 1999/45/ΕΚ, να του επιτραπεί να αναφέρεται στην ουσία αυτή είτε µε όνοµα το οποίο προσδιορίζει τις
σηµαντικότερες χηµικές οµάδες είτε µε άλλο όνοµα.
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Περιγράφονται τα µέτρα πρώτων βοηθειών.
∆ιευκρινίζεται κατ’ αρχάς αν απαιτείται άµεση ιατρική παρακολούθηση.
Οι πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες πρέπει να είναι σύντοµες και ευκολονόητες από το θύµα, τους τυχαία
παρευρισκόµενους και τα άτοµα που δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συµπτώµατα και οι συνέπειες πρέπει να
συνοψίζονται περιληπτικά. Oι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν τι πρέπει να γίνει επιτόπου σε περίπτωση ατυχήµατος και αν
µπορεί να αναµένονται καθυστερηµένες συνέπειες µετά την έκθεση.
Oι πληροφορίες πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τις διάφορες οδούς έκθεσης, δηλαδή εισπνοή,
επαφή µε το δέρµα καν τα µάτια και κατάποση.
Να αναφέρεται εάν χρειάζεται ή συνίσταται βοήθεια από επαγγελµατία γιατρό.
Για ορισµένες ουσίες ή παρασκευάσµατα ενδέχεται να είναι αναγκαίο να τονίζεται ότι πρέπει να διατίθενται στο χώρο
εργασίας ειδικά µέσα κατάλληλα για συγκεκριµένη και άµεση αγωγή.

5.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Αναφέρονται οι ειδικές απαιτήσεις για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς που προκαλείται από την ουσία ή το
παρασκεύασµα ή ξεσπά κοντά σ’ αυτήν(-ό), αναφέροντας:
— τα κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης,
— τα µέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας,
— τους ειδικούς κινδύνους λόγω έκθεσης στην ίδια την ουσία ή το παρασκεύασµα, σε προϊόντα καύσης ή σε
εκλυόµενα αέρια,
— τον ειδικό προστατευτικό εξοπλισµό για τους πυροσβέστες.

6.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
Ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη ουσία ή παρασκεύασµα, απαιτούνται ενδεχοµένως πληροφορίες για:
— προσωπικές προφυλάξεις όπως:
αποµάκρυνση των πηγών ανάφλεξης, πρόβλεψη για επαρκή εξαερισµό/αναπνευστική προστασία, έλεγχος της σκόνης,
αποφυγή επαφής µε το δέρµα και τα µάτια,
— περιβαλλοντικές προφυλάξεις όπως:
αποφυγή της απόρριψης στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και το έδαφος, πιθανή ανάγκη
για προειδοποίηση του γειτονικού πληθυσµού,
— µέθοδοι καθαρισµού, όπως:
χρήση απορροφητικών υλικών (π.χ., άµµος, γη διατόµων, δεσµευτικά οξέων, γενικά εξουδετερωτικά, πριονίδι κ.λπ.),
µείωση των εκλυόµενων αερίων/καπνών µε νερό, αραίωση.
Πρέπει επίσης να εξεταστεί η ανάγκη ενδείξεων όπως: “να µη χρησιµοποιείται ποτέ, εξουδετερώνεται µε …”.
Σηµείωση
Αν συντρέχει περίπτωση, βλέπε τα σηµεiα 8 και 13.

7.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σηµείωση
Τα πληροφοριακά στοιχεία του τµήµατος αυτού, πρέπει να αφορούν την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του
περιβάλλοντος. Πρέπει να βοηθούν τον εργοδότη στη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών εργασίας και οργανωτικών
µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 98/24/ΕΚ.

7.1.

Χειρισµός
∆ιευκρινίζονται τα προληπτικά µέτρα για τον ασφαλή χειρισµό, συµπεριλαµβανοµένων υποδείξεων για τεχνικά µέτρα
όπως: περιορισµός, τοπικός και γενικός εξαερισµός, µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης αερολυµάτων και σκόνης και
για την πρόληψη πυρκαγιάς, µέτρα που απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. χρήση φίλτρων ή
πλυντρίδων στα συστήµατα εξαερισµού, χρήση σε περιορισµένη περιοχή, µέτρα για τη συλλογή και τη διάθεση
απορριπτόµενων ουσιών κ.λπ.) και τυχόν ειδικές απαιτήσεις ή κανόνες για τη συγκεκριµένη ουσία ή παρασκεύασµα (π.χ.
απαγορευµένες ή συνιστώµενες διαδικασίες ή εξοπλισµός). Εφόσον είναι δυνατόν, παρέχεται σύντοµη περιγραφή.
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Αποθήκευση
∆ιευκρινίζονται οι συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης όπως: ειδικός σχεδιασµός των αιθουσών ή δοχείων αποθήκευσης
(συµπεριλαµβανοµένων των τοίχων αντιστήριξης και του εξαερισµού), ασύµβατα υλικά, συνθήκες αποθήκευσης (όρια/
περιοχή θερµοκρασίας και υγρασίας, φως, αδρανή αέρια κ.λπ.), ειδικός ηλεκτρικός εξοπλισµός και πρόληψη δηµιουργίας
στατικού ηλεκτρισµού.
Παροχή συµβουλών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχετικά µε τα όρια ποσοτήτων υπό συνθήκες αποθήκευσης. Ειδικότερα, αναφορά τυχόν ειδικών απαιτήσεων, όπως ο τύπος του υλικού που χρησιµοποιείται στη συσκευασία/στους
περιέκτες της ουσίας ή του παρασκευάσµατος.

7.3.

Ειδική(-ές) χρήση(-εις)
Για τα τελικά προϊόντα που προορίζονται για ειδική ή ειδικές χρήσεις, οι συστάσεις πρέπει να αναφέρονται στην
προβλεπόµενη χρήση και να είναι λεπτοµερείς και λειτουργικές. Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να γίνεται αναφορά σε
εγκεκριµένες οδηγίες που αφορούν ειδικά τη συγκεκριµένη βιοµηχανία ή κλάδο.

8.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1.

Οριακές τιµές έκθεσης
Προσδιορισµός των ισχυουσών ειδικών παραµέτρων ελέγχου, περιλαµβανοµένων των οριακών τιµών επαγγελµατικής
έκθεσης στο χώρο εργασίας ή/και των βιολογικών οριακών τιµών. Οι τιµές πρέπει να δίνονται για το κράτος µέλος στην
αγορά του οποίου διατίθεται η ουσία ή το παρασκεύασµα. Παροχή πληροφοριών για τις εν ισχύι συνιστώµενες
διαδικασίες παρακολούθησης.
Για τα παρασκευάσµατα, είναι χρήσιµο να παρέχονται τιµές για τα συστατικά τους τα οποία απαιτείται να αναγράφονται
στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το σηµείο 2.

8.2.

Έλεγχοι έκθεσης
Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ως έλεγχος της έκθεσης νοείται το πλήρες φάσµα των ειδικών µέτρων προστασίας
και πρόληψης που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη χρήση, προκειµένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση των
εργαζοµένων και του περιβάλλοντος.

8.2.1.

Έλεγχοι έκθεσης των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας
Ο εργοδότης πρέπει να λάβει υπόψη του τις πληροφορίες αυτές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου τον
οποίο παρουσιάζει για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων η ουσία ή το παρασκεύασµα, σύµφωνα µε το άρθρο
4 της οδηγίας 98/24/ΕΚ, το οποίο απαιτεί το σχεδιασµό κατάλληλων µεθόδων εργασίας και τη διενέργεια σχετικών
ελέγχων, τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού και υλικών, την εφαρµογή µέτρων συλλογικής προστασίας στην πηγή και,
τέλος, τη χρήση µέτρων ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού. Κατά συνέπεια, πρέπει να
παρέχονται επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες για τα εν λόγω µέτρα, ώστε να καθίσταται δυνατή η σωστή
αξιολόγηση του κινδύνου η οποία πρέπει να διενεργηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 98/24/ΕΚ. Αυτά τα
πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να συµπληρώνουν εκείνα τα οποία έχουν ήδη δοθεί στα πλαίσια του σηµειού 7.1.
Σε περίπτωση που απαιτείται ατοµική προστασία, πρέπει να προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια το είδος του εξοπλισµού που
εξασφαλίζει κατάλληλη και αρµόζουσα προστασία. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οδηγία 89/686/ΕΟΚ (1) και να
γίνεται αναφορά στα σχετικά πρότυπα CEN:

8.2.1.1. Αναπνευστική προστασία
Σε περίπτωση επικίνδυνων αερίων, ατµών ή σκόνης, πρέπει να προσδιορίζεται το είδος του προστατευτικού εξοπλισµού
που πρέπει να χρησιµοποιείται, όπως αυτοδύναµες αναπνευστικές συσκευές, κατάλληλες προσωπίδες και φίλτρα.
8.2.1.2. Προστασία των χεριών
Πρέπει να προσδιορίζεται µε σαφήνεια το είδος των γαντιών που πρέπει να φορούν οι εργαζόµενοι όταν χειρίζονται την
ουσία ή το παρασκεύασµα. Περιλαµβάνονται τα εξής:
— το είδος του υλικού,
— ο χρόνος αντοχής του υλικού των γαντιών, σε σχέση µε την ποσότητα και τη διάρκεια της έκθεσης του δέρµατος.
Αν είναι αναγκαίο, πρέπει να αναφέρονται τυχόν πρόσθετα µέτρα προστασίας των χεριών.
(1) ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 18.
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8.2.1.3. Προστασία των µατιών
Πρέπει να διευκρινίζεται το είδος του απαιτουµένου εξοπλισµού προστασίας των µατιών, όπως: γυαλιά ασφαλείας,
προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικές προσωπίδες.
8.2.1.4. Προστασία του δέρµατος
Αν χρειάζεται να προστατευθούν άλλα µέρη του σώµατος εκτός από τα χέρια, πρέπει να διευκρινίζεται το είδος και η
ποιότητα του απαιτουµένου προστατευτικού εξοπλισµού, όπως: ποδιά, µπότες και πλήρης προστατευτική ενδυµασία. Αν
χρειάζεται, αναφέρονται τα τυχόν πρόσθετα µέτρα προστασίας του δέρµατος και τα ειδικά υγειονοµικά µέτρα.
8.2.2.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
∆ιευκρινίζονται οι πληροφορίες που ζητούνται από τον εργοδότη προκειµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει
της Κοινοτικής νοµοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

9.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Για να καταστεί δυνατή η λήψη κατάλληλων µέτρων ελέγχου, πρέπει να παρέχονται όλα τα σχετικά πληροφοριακά
στοιχεία για την ουσία ή το παρασκεύασµα, και ιδίως οι πληροφορίες που απαριθµούνται στο σηµείο 9.2.

9.1.

Γενικές πληροφορίες
Όψη
Αναφέρεται η φυσική κατάσταση (στερεό, υγρό, αέριο) και το χρώµα της ουσίας ή του παρασκευάσµατος, όπως
διατίθεται.
Οσµή
Αν η οσµή µπορεί να γίνει αισθητή, πρέπει να δοθεί σύντοµη περιγραφή της.

9.2.

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
ΡH
Αναφέρεται το pH της ουσίας ή του παρασκευάσµατος, όπως διατίθεται στην αγορά, ή ενός υδατικού διαλύµατος στη
δεύτερη περίπτωση, αναφέρεται η συγκέντρωση.

9.3.

Άλλες πληροφορίες
Αναφέρονται άλλες σηµαντικές παράµετροι ασφαλείας, όπως η αναµιξιµότητα, η αγωγιµότητα, το σηµείο τήξης/περιοχή
τήξη, η οµάδα αερίων [στοιχείο χρήσιµο για την οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1)], η θερµοκρασία αυτοανάφλεξης κ.λπ.

(1) ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1.
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Σηµείωση 1
Οι ανωτέρω ιδιότητες πρέπει να καθορίζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παραρτήµατος V, µέρος Α, της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ή µε οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιµη µέθοδο.
Σηµείωση 2
Για τα παρασκευάσµατα, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται κανονικά για τις ιδιότητες του ίδιου του παρασκευάσµατος.
Ωστόσο, εάν αναφέρεται ότι ένας συγκεκριµένος κίνδυνος δεν υφίσταται, πρέπει να γίνεται σαφής διαφοροποίηση µεταξύ
των περιπτώσεων στις οποίες ο ταξινοµητής δεν διαθέτει καµία πληροφορία και των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν
αρνητικά αποτελέσµατα δοκιµών. Εάν κριθεί αναγκαίο να δοθούν πληροφορίες σχετικά µε τις ιδιότητες των επιµέρους
συστατικών, πρέπει να διευκρινίζεται µε σαφήνεια το που αναφέρονται τα δεδοµένα.

10.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Αναφέρεται η σταθερότητα της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και η πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων που
ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν υπό ορισµένες συνθήκες χρήσης και επίσης αν η ουσία ή το παρασκεύασµα εκλυθούν
στο περιβάλλον.

10.1.

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται
Αναφέρονται εκείνες οι συνθήκες, όπως η θερµοκρασία, η πίεση, το φως, η κρούση κ.λπ., που ενδέχεται να προκαλέσουν
επικίνδυνη αντίδραση και, εφόσον είναι δυνατόν, παρέχεται σύντοµη περιγραφή.

10.2.

Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται
Αναφέρονται υλικά όπως το νερό, ο αέρας, τα οξέα, οι βάσεις, τα οξειδωτικά ή οποιαδήποτε άλλη συγκεκριµένη ουσία
που ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη αντίδραση και, εφόσον είναι δυνατόν, παρέχεται σύντοµη περιγραφή.

10.3.

Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης
Αναφέρονται τα επικίνδυνα υλικά που παράγονται σε επικίνδυνες ποσότητες µε αποσύνθεση.
Σηµείωση
Πρέπει να αναφέρονται ειδικά:
— η ανάγκη για σταθεροποιητές και η παρουσία τους,
— η πιθανότητα επικίνδυνης εξώθερµης αντίδρασης,
— η σηµασία από την άποψη της ασφάλειας, αν υπάρχει, µιας αλλαγής στη φυσική όψη της ουσίας η του
παρασκευάσµατος,
— τα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης, αν υπάρχουν, που σχηµατίζονται κατά την επαφή µε το νερό,
— η δυνατότητα αποικοδόµησης σε ασταθή προϊόντα.

11.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο τµήµα αυτό αναλύεται η ανάγκη για µια σύντοµη αλλά πλήρη και κατανοητή περιγραφή των διαφόρων τοξικολογικών επιδράσεων (στην υγεία) που ενδέχεται να προκύψουν αν ο χρήστης έλθει σε επαφή µε την ουσία ή το
παρασκεύασµα.
Πρέπει να περιλαµβάνονται οι επικίνδυνες συνέπειες που µπορεί να έχει για την υγεία η έκθεση στην ουσία ή το
παρασκεύασµα, όπως προκύπτουν µε βάση τόσο την εµπειρία όσο και τα συµπεράσµατα επιστηµονικών πειραµάτων.
Περιλαµβάνονται πληροφορίες για τις διάφορες οδούς έκθεσης (εισπνοή, κατάποση, επαφή µε το δέρµα και τα µάτια)
και περιγράφονται τα συµπτώµατα που σχετίζονται µε τα φυσικά, χηµικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά.
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Περιλαµβάνονται οι γνωστές καθυστερηµένες και άµεσες συνέπειες, καθώς και οι χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια
και µακροχρόνια έκθεση: π.χ., υπερευαισθησία, νάρκωση, καρκινογένεση, µεταλλαξιγένεση και τοξικότητα στην αναπαραγωγή (τοξικότητα για την ανάπτυξη και τη γονιµότητα).
Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που δόθηκαν ήδη στο σηµείο 2, (“Σύσταση/πληροφορίες για τα συστατικά”),
ενδέχεται να χρειαστεί να αναφερθούν τυχόν ειδικές επιδράσεις στην υγεία που οφείλονται σε ορισµένα συστατικά των
παρασκευασµάτων.
12.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περιγραφή της ενδεχόµενης επίδρασης, συµπεριφοράς και τύχης στο περιβάλλον της ουσίας ή του παρασκευάσµατος
στον αέρα, το νερό ή/και το έδαφος. Όπου υπάρχουν, παρέχονται σχετικά δεδοµένα δοκιµών (π.χ. LC50 fιsh ≤ 1 mg/l).
Περιγράφονται τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που µπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον και που οφείλονται στη
φύση της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και στις πιθανές µεθόδους χρησιµοποίησής του. Πρέπει να παρέχονται
πληροφορίες του ίδιου είδους για τα επικίνδυνα προϊόντα που προκύπτουν από την αποικοδόµηση ουσιών και
παρασκευασµάτων. Μεταξύ των πληροφοριών αυτών περιλαµβάνονται και οι εξής:

12.1.

Οικοτοξικότητα
Πρέπει να παρέχονται τα σχετικά διαθέσιµα δεδοµένα σχετικά µε την τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, τόσο την οξεία
όσο και τη χρόνια, για τα ψάρια, τις δαφνίδες (νερόψυλλους), τα φύκια και τα άλλα υδρόβια φυτά. Επιπλέον, πρέπει να
παρέχονται, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την τοξικότητα σε µικροοργανισµούς και µακροοργανισµούς που ζουν στο
έδαφος και άλλους περιβαλλοντικά ευαίσθητους οργανισµούς, όπως τα πουλιά, οι µέλισσες και τα φυτά. Όταν η ουσία
ή το παρασκεύασµα έχει ανασταλτικές επιδράσεις στη δραστηριότητα των µικροοργανισµών, πρέπει να αναφέρονται οι
πιθανές συνέπειες της(του) σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.

12.2.

Κινητικότητα
Η δυνατότητα της ουσίας ή των σχετικών συστατικών ενός παρασκευάσµατος (1), αν εκλυθεί στο περιβάλλον, να
µεταφερθεί στα υπόγεια ύδατα ή µακριά από το τόπο έκλυσης.
Τα σχετικά στοιχεία είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν:
— τη γνωστή ή προβλεπόµενη κατανοµή στα διάφορα διαµερίσµατα του περιβάλλοντος,
— την επιφανειακή τάση,
— την απορρόφηση/εκρόφηση.
Για τις άλλες φυσικοχηµικές ιδιότητες, βλέπε σηµείο 9.

12.3.

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
Η δυνατότητα µιας ουσίας ή των αντίστοιχων συστατικών ενός παρασκευάσµατος (1) να αποικοδοµείται σε διάφορα
περιβαλλοντικά µέσα, είτε µε βιοαποικοδόµηση είτε µε άλλες διαδικασίες όπως η οξείδωση ή η υδρόλυση. Πρέπει να
αναφέρονται, όπου είναι διαθέσιµες, οι ηµιζωές αποικοδόµησης. Πρέπει επίσης να αναφέρεται η δυνατότητα µιας ουσίας
ή των αντίστοιχων συστατικών ενός παρασκευάσµατος (1) να αποικοδοµείται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.

12.4.

∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
Η δυνατότητα µιας ουσίας ή των αντίστοιχων συστατικών ενός παρασκευάσµατος (1) να συσσωρεύεται σε ζωντανούς
οργανισµούς και να περνά µέσω της τροφικής αλυσίδας. Πρέπει να αναφέρονται, αν είναι διαθέσιµες, οι τιµές Kow και
BCF.

12.5.

Άλλες δυσµενείς επιπτώσεις
Αν υπάρχουν, πρέπει να αναφέρονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις στο περιβάλλον, π.χ. δυνατότητα καταστροφής της στιβάδας του όζοντος, δυνατότητα δηµιουργίας φωτοχηµικού όζοντος ή/και
δυνατότητα συµβολής στην αύξηση της θερµοκρασίας της γης.
Παρατηρήσεις
Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε το περιβάλλον και σε άλλα σηµεία
του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας, και ιδίως συµβουλές για ελεγχόµενη έκλυση, µέτρα κατά της τυχαίας έκλυσης,
καθώς και στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά και τη διάθεση (εξάλειψη) της ουσίας ή του παρασκευάσµατος στα σηµεία
6, 7, 13, 14 και 15.

(1) Η πληροφορία αυτή δεν µπορεί να δοθεί για το παρασκεύασµα διότι αφορά ειδικά την ουσία. Κατά συνέπεια, πρέπει να δίνεται, εφόσον
είναι διαθέσιµη, για κάθε συστατική ουσία του παρασκευάσµατος που απαιτείται να περιλαµβάνεται στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας,
σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στο σηµείο 2 αυτού του παραρτήµατος.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ)
Αν η διάθεση (εξάλειψη) της ουσίας ή του παρασκευάσµατος (πλεονάσµατος ή αποβλήτων που προκαλούνται από
αναµενόµενη χρήση) εµπεριέχει κίνδυνο, δίνεται περιγραφή των καταλοίπων αυτών και παρέχονται πληροφορίες για τον
ασφαλή χειρισµό τους.
Αναφέρονται οι κατάλληλες µέθοδοι διάθεσης (εξάλειψης) τόσο της ουσίας ή του παρασκευάσµατος όσο και κάθε
µολυσµένης συσκευασίας (αποτέφρωση, ανακύκλωση, υγειονοµική ταφή κ.λπ.)
Σηµείωση
Να γίνει αναφορά σε Κοινοτικές διατάξεις που αφορούν τα απόβλητα. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις, είναι σκόπιµο
να υπενθυµίζεται στο χρήστη ότι ενδέχεται να ισχύουν διατάξεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

14.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Αναφέρονται όλες οι ειδικές προφυλάξεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ένας χρήστης ή µε τις οποίες πρέπει να
συµµορφώνεται για τη µεταφορά ή τη διακίνηση µέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του.
Όπου συντρέχει περίπτωση, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την ταξινόµηση µεταφοράς για καθέναν από
τους κανονισµούς που αφορούν τους επιµέρους τρόπους µεταφοράς: IMDG (θαλάσσιες µεταφορές), ADR [οδικές
µεταφορές, οδηγία 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου (1)], RID [σιδηροδροµικές µεταφορές, οδηγία 94/49/ΕΚ του Συµβουλίου (2)], ICAO/IATA (εναέριες µεταφορές). Στις πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται (µεταξύ άλλων):
— ο αριθµός ΟΗΕ,
— η κλάση,
— η οικεία ονοµασία αποστολής,
— η οµάδα συσκευασίας,
— ο θαλάσσιος ρύπος,
— άλλες σχετικές πληροφορίες.

15.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παρέχονται οι πληροφορίες σχετικά µε την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον που αναφέρονται πάνω στην ετικέτα
επισήµανσης σύµφωνα µε τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ.
Αν η ουσία ή το παρασκεύασµα που καλύπτονται από το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας υπόκεινται σε ειδικές
Κοινοτικές διατάξεις που αφορούν την προστασία του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος [π.χ. στους περιορισµούς όσον
αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση που προβλέπονταν από την οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3)],
οι διατάξεις αυτές πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να αναφέρονται.
Πρέπει επίσης να αναφέρονται, όπου είναι δυνατόν, οι εθνικοί νόµοι που εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και
όλα τα άλλα εθνικά µέτρα που είναι σχετικά µε το εν λόγω θέµα.

16.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναφέρεται κάθε άλλη πληροφορία την οποία ο προµηθευτής θεωρεί σηµαντική για την ασφάλεια και την υγεία του
χρήστη και για την προστασία του περιβάλλοντος. Π.χ.:
— κατάλογος των σχετικών φράσεων R. Πρέπει να αναγράφεται το πλήρες κείµενο όλων των φράσεων R που
αναφέρονται στα σηµεία 2 και 3 του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας,
— οδηγίες για την εκπαίδευση,
— συνιστώµενοι περιορισµοί χρήσης (δηλαδή συστάσεις του προµηθευτή που δεν προβλέπονταν από νοµικές διατάξεις),
— περαιτέρω στοιχεία (έγγραφα στοιχεία αναφοράς ή/και τεχνικά σηµεία επαφής),
— πηγές των βασικών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη του δελτίου δεδοµένων,
— για τυχόν αναθεωρηµένες εκδόσεις του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας, πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια οι
πληροφορίες που προστέθηκαν, διαγράφηκαν ή αναθεωρήθηκαν (εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται
αλλού).»

(1) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7.
(2) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25.
(3) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2000
σχετικά µε το καθεστώς ενισχύσεων που εφαρµόζεται από την Ισπανία για την αγορά επαγγελµατικών
οχηµάτων, το οποίο καθιερώθηκε µε τη συµφωνία συνεργασίας της 26ης Φεβρουαρίου 1997 µεταξύ του
Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας και του Επίσηµου Πιστωτικού Ιδρύµατος
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 2465]
Το κείµενο στην ισπανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/605/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Αφού έθεσε στους ενδιαφεροµένους προθεσµία για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα άρθρα (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με την επιστολή της 26ης Φεβρουαρίου 1997, η οποία πρωτοκολλήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία στις
12 Μαρτίου 1997, η Ισπανία κοινοποίησε στην Επιτροπή τη συµφωνία συνεργασίας (εφεξής, η «συµφωνία»), της 26ης Φεβρουαρίου 1997, µεταξύ του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας και του Επίσηµου
Πιστωτικού Ιδρύµατος (Instituto de Creditó Oficial, εφεξής, ICO). Η κοινοποίηση αφορούσε µια ειδική
πίστωση για την αγορά επαγγελµατικών οχηµάτων. Στην κοινοποίηση χορηγήθηκε ο αριθµός Ν 171/97.

(2)

Ωστόσο, η κοινοποίηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή την ίδια µέρα που άρχισε να ισχύει η συµφωνία.
Επιπλέον, η συµφωνία είχε αναδροµική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1997. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ήταν
απλώς και µόνον σε θέση να εξετάσει ένα ήδη ισχύον µέτρο. Εποµένως, το υπόψη καθεστώς ενισχύσεων
θεωρήθηκε ως µη κοινοποιηθέν και, ως εκ τούτου, καταχωρίσθηκε εκ νέου µε τον αριθµό ΝΝ 115/98.

(3)

Στις 3 Απριλίου 1997, ζητήθηκαν περαιτέρω πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές. Με τις επιστολές της
30ής Απριλίου, 3ης Ιουνίου, 3ης Ιουλίου, 10ης Σεπτεµβρίου και την τελευταία φορά, της 9ης Οκτωβρίου
1997, οι ισπανικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή παράταση της προθεσµίας για να διαβιβάσουν τις
πληροφορίες που τους ζητήθηκαν. Μετά τη λήξη της τελευταίας προθεσµίας της 10ης Νοεµβρίου 1997, η
Ισπανία δεν απέστειλε άλλη κοινοποίηση. Ακολούθως, η Επιτροπή δροµολόγησε προκαταρκτική εξέταση
σχετικά µε τον συµβιβάσιµο χαρακτήρα της συµφωνίας µε την κοινή αγορά, µε βάση τις πληροφορίες που
είχε στη διάθεσή της.

(1) ΕΕ C 29 της 4.2.1999, σ. 14.
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(4)

Η Επιτροπή γνωστοποίησε στην Ισπανία, µε την επιστολή της 20ής Νοεµβρίου 1997, την απόφασή της να
κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, αναφορικά µε την
ενίσχυση αυτή.

(5)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2). Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους
όσον αφορά την εν λόγω ενίσχυση.

(6)

Η ισπανική κυβέρνηση απέστειλε στην Επιτροπή τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της κατά την έναρξη της
επίσηµης διαδικασίας εξέτασης, µε επιστολή της 22ας Φεβρουαρίου 1999. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έλαβε
παρατηρήσεις από ενδιαφερόµενα τρίτα µέρη.

II. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(7)

Η συµφωνία που συνήφθη στις 26 Φεβρουαρίου 1997 µεταξύ του ισπανικού Υπουργείου Βιοµηχανίας και
Ενέργειας και του ICO καθιερώνει ένα σύστηµα ενισχύσεων για την αγορά επαγγελµατικών οχηµάτων. Το
σύστηµα αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα αυτοαπασχολούµενα άτοµα και τις ΜΜΕ να αντικαταστήσουν τα
παλαιότερα επαγγελµατικά τους οχήµατα µε νέα. Συνεπώς, και ακολουθώντας το προηγούµενο ισπανικό
καθεστώς ενισχύσεων Plan Renove Industrial, το παρόν καθεστώς έχει σκοπό τη χρηµατοδοτική υποστήριξη για την ανανέωση του στόλου επαγγελµατικών οχηµάτων στην Ισπανία.

(8)

Για τον σκοπό αυτόν, το ICO θα διαθέσει πίστωση ύψους 35 δισεκατ. ESP (210 εκατ. EUR) προκειµένου
να καταστεί δυνατή η χρηµατοδότηση δανείων για την αγορά νέων οχηµάτων. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας
και Ενέργειας, µε τη σειρά του, θα αποζηµιώσει το ICO —έως 4,5 ποσοστιαίες µονάδες κατά ανώτατο
όριο— για τη διαφορά µεταξύ του επιτοκίου που ισχύει για τα εν λόγω δάνεια και του επιτοκίου που
συνήθως ισχύει για χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. Το συνολικό ποσό της εν λόγω κρατικής παρέµβασης
µπορεί να υπολογισθεί σε 3 δισεκατ. ESP (18 εκατ. EUR). Βάσει της συµφωνίας, το καθεστώς ενισχύσεων
θα τεθεί σε εφαρµογή µέσω συµβάσεων µεσολάβησης µεταξύ του ICO και δηµοσίων και ιδιωτικών
χρηµατοπιστωτικών φορέων. Οι φορείς αυτοί θα χορηγούν στη συνέχεια δάνεια στους δικαιούχους του
καθεστώτος µε πόρους παρεχόµενους από το ICO. Επιπλέον, η συµφωνία επιτρέπει στο ICO να συνάπτει
συµφωνίες και µε άλλους χρηµατοπιστωτικούς φορείς για τη χορήγηση δανείων υπό τους ιδίους όρους µε
αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω, αλλά χωρίς να διαθέτει άλλους πόρους στους δανειστές πλην της
αποζηµίωσης για τη διαφορά των επιτοκίων. Στην επιστολή τους της 22ας Ιανουαρίου 1999, οι ισπανικές
αρχές διευκρίνισαν ότι ο όρος «άλλοι χρηµατοπιστωτικοί φορείς» αναφέρεται στους χρηµατοδοτικούς
διακανονισµούς των κατασκευαστών οχηµάτων.

(9)

Η επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου, η καταβολή των τόκων και οι εγγυήσεις θα αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης µεταξύ των δανειοληπτών και του σχετικού χρηµατοπιστωτικού φορέα. Ωστόσο, η ίδια η
συµφωνία καθορίζει τη συνήθη διάρκεια των δανείων σε τέσσερα έτη, χωρίς περίοδο χάριτος, και τη µέγιστη
κάλυψη σε 70 % του επιλέξιµου κόστους. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, στη συµφωνία υπολογίζεται ότι η
κρατική επιδότηση για κάθε δάνειο ανέρχεται σε 85 000 ESP (511 EUR) ανά δανειζόµενο εκατοµµύριο
ESP (6 010 EUR).

(10)

Οι δικαιούχοι του καθεστώτος ενισχύσεων είναι άτοµα φορολογούµενα στην Ισπανία για τις οικονοµικές
τους δραστηριότητες και εταιρείες που ανταποκρίνονται στον κοινοτικό ορισµό των ΜΜΕ, που αγοράζουν
νέο επαγγελµατικό όχηµα ή το µισθώνουν µε την πρόθεση να το αγοράσουν. Επιπλέον, ο ενδεχόµενος
δικαιούχος πρέπει να προσκοµίσει έγγραφο που εκδίδεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Κυκλοφορίας, µε το
οποίο πιστοποιείται ότι έχει αποσυρθεί οριστικά για να διαλυθεί άλλο επαγγελµατικό όχηµα, ταξινοµηµένο
τουλάχιστον δέκα έτη (επτά έτη για τις µονάδες έλκυσης) πριν από την εφαρµογή της επιδότησης βάσει του
καθεστώτος. Συν τοις άλλοις, το όχηµα που πρόκειται να αγορασθεί πρέπει να αντικαθιστά όχηµα ίσης ή
µεγαλύτερης χωρητικότητας.

(11)

Για το σκοπό αυτόν, η συµφωνία κάνει διάκριση µεταξύ έξι κατηγοριών οχηµάτων: (Α) ελκυστήρες και
φορτηγά µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος άνω των 30 τόννων· (Β) φορτηγά µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος
µεταξύ 12 και 30 τόννων· (Γ) φορτηγά µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος µεταξύ 3,5 και 12 τόννων· (∆)
οχήµατα παράγωγα των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, ηµιφορτηγά και φορτηγά µε µέγιστο επιτρεπόµενο
βάρος έως 3,5 τόννους· (Ε) λεωφορεία και πούλµαν· (ΣΤ) ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα. Ο
ακόλουθος πίνακας δείχνει την αντιστοιχία µεταξύ αγορασθέντων και αποσυρθέντων οχηµάτων:

(2) Βλέπε υποσηµείωση 1.
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Τύπος αγορασθέντος οχήµατος

Τύπος οχήµατος προς απόσυρση από την αγορά

Α: Ελκυστήρες και φορτηγά µε µέγιστο επιτρεπόµενο
βάρος άνω των 30 τόννων

Α

Β: Φορτηγά µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος µεταξύ 12
και 30 τόννων

Α ή Β

Γ: Φορτηγά µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος µεταξύ 3,5
και 12 τόννων

Α, Β ή Γ

∆: Ειδικά µοντέλα των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως,
ηµιφορτηγά και φορτηγά µε µέγιστο επιτρεπόµενο
βάρος έως 3,5 τόννων

Α, Β, Γ ή ∆

Ε: Λεωφορεία και πούλµαν

Ε

ΣΤ: Ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα

ΣΤ

Συναφείς υποθέσεις
(12)

Στην απόφαση 98/693/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1998 σχετικά µε το καθεστώς ενισχύσεων για
την αγορά επαγγελµατικών οχηµάτων «Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Ανανέωσης» (Αύγουστος 1994 —
∆εκέµβριος 1996) (3), η Επιτροπή εξέτασε ένα καθεστώς ενισχύσεων ουσιαστικά ταυτόσηµο µε το υπό
εξέταση καθεστώς. Στην εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα, µεταξύ άλλων, ότι οι
ενισχύσεις —που χορηγήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα ή ΜΜΕ που επιδίδονται σε δραστηριότητες εκτός των
µεταφορών σε αποκλειστικά τοπική ή περιφερειακή κλίµακα— για την απόκτηση επαγγελµατικών οχηµάτων
της κατηγορίας ∆, δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της
συνθήκης, ενώ όλες οι άλλες ενισχύσεις, στο πλαίσιο του υπόψη καθεστώτος, κρίθηκαν παράνοµες και
ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά.
III. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

(13)

Κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, η ισπανική κυβέρνηση, µε την επιστολή της 22ας Ιανουαρίου 1999, διατύπωσε στην
Επιτροπή τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της, που µπορούν να συνοψισθούν όπως αναλύεται στη συνέχεια.

(14)

Η συµφωνία κοινοποιήθηκε πριν τεθεί σε ισχύ. Αν και η συµφωνία αναφέρει ότι µπορεί να καλύπτει
πιστώσεις που χορηγήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 1997, η δυνατότητα αυτή συµπεριλήφθηκε απλώς και
µόνον για τον τυπικό σκοπό του προϋπολογισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας, ο οποίος
πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το οικονοµικό έτος. ∆εν χορηγήθηκε καµία πίστωση πριν από την υπογραφή
της συµφωνίας, ούτε θα ήταν δυνατόν να χορηγηθεί, αφού ο χρηµατοδοτικός µηχανισµός του καθεστώτος
βασίζεται στην ίδια τη συµφωνία.

(15)

Μοναδικός σκοπός της συµφωνίας είναι η χρηµατοδοτική υποστήριξη για την ανανέωση του στόλου
επαγγελµατικών οχηµάτων, ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη ή από την χρήση του αποκτουµένου οχήµατος.
Βασικός περιορισµός, που επιβάλλεται από τη συµφωνία, είναι ότι το προς διάλυση όχηµα πρέπει να έχει
χωρητικότητα ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη του αποκτουµένου οχήµατος. Εποµένως, η συµφωνία µπορεί να
συνοψισθεί ως καθεστώς χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προκειµένου να ανανεωθεί ο στόλος επαγγελµατικών
οχηµάτων, χωρίς αύξηση της χωρητικότητας.

(16)

Επιπλέον, δεν µπορεί να υποτεθεί, όπως υποθέτει η Επιτροπή, ότι οι δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις που
παρέχουν επαγγελµατικές υπηρεσίες µεταφορών και ότι η συµφωνία απευθύνεται άρα σε ορισµένες
επιχειρήσεις. Τα οφέλη από τη συµφωνία προσφέρονται σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που αποταξινοµούν ένα όχηµα. Αν και η συµφωνία προβλέπει υποχρέωση διάλυσης ενός οχήµατος

(3) ΕΕ L 329 της 5.12.1998, σ. 23.
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ταξινοµηµένου στην Ισπανία, δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι ιδιοκτήτης του οχήµατος που αποσύρεται για
διάλυση το άτοµο που αγοράζει νέο όχηµα. Ως εκ τούτου, το καθεστώς δεν δηµιουργεί διακρίσεις, αφού
εφαρµόζεται εξ ίσου για όλους τους ενδεχόµενους αποδέκτες. Εν συµπεράσµατι, η ισπανική κυβέρνηση
διαβεβαιώνει ότι το καθεστώς που προβλέπεται στη συµφωνία δεν απευθύνεται σε ορισµένες επιχειρήσεις,
αλλά είναι µέτρο γενικού χαρακτήρα, ανοικτό σε άτοµα και ΜΜΕ από όλους τους τοµείς.
(17)

Περαιτέρω, η ισπανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το καθεστώς ενισχύσεων δεν νοθεύει τον ανταγωνισµό σε
σηµαντικό βαθµό, ούτε επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών. Σχεδόν 40 % των οχηµάτων που
ανανεώθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος είναι χαµηλής χωρητικότητας (έως 3,5 τόννους). Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν οχήµατα που δεν έχουν σηµαντικό οικονοµικό αντίκτυπο από άποψη µεταφορών.

(18)

Η ισπανική κυβέρνηση αµφισβητεί την άποψη ότι µόνον η αγορά οχηµάτων της κατηγορίας ∆ από άτοµα ή
φορείς που επιδίδονται σε δραστηριότητες εκτός των µεταφορών σε τοπική ή περιφερειακή κλίµακα θα έχει
µικρή οικονοµική σηµασία, ενώ όλες οι άλλες αγορές θα έχουν σηµαντική επίπτωση στον ανταγωνισµό. Εάν
πρέπει να γίνει διάκριση, αυτή θα πρέπει να είναι µεταξύ ελαφρών οχηµάτων και όλων των λοιπών
οχηµάτων. Σύµφωνα µε τις ισπανικές κανονιστικές ρυθµίσεις για τη χορήγηση αδειών, όλες οι άδειες
µεταφοράς εµπορευµάτων για ελαφρά οχήµατα (µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος κάτω των 6 τόννων ή άνω των
6 τόννων, αλλά µε ωφέλιµο φορτίο το πολύ 3,5 τόννους) είναι εθνικές. Συνεπώς, η αναγνώριση από
πλευράς Επιτροπής ότι οι τοπικές υπηρεσίες µεταφορών για ίδιο λογαριασµό µε οχήµατα της κατηγορίας ∆
είναι ασήµαντες πρέπει να επεκταθεί, τουλάχιστον σε όλα τα ελαφρά οχήµατα για τα οποία έχουν χορηγηθεί
µόνον εθνικές άδειες. Σε αυτά συγκαταλέγονται όλα τα οχήµατα της κατηγορίας ∆ και µέρος των οχηµάτων
της κατηγορίας Γ. Επιπλέον, τα οχήµατα που αντικαθίστανται στο πλαίσιο της συµφωνίας αποτελούν
λιγότερο από 2 % του ισπανικού στόλου που διαθέτει άδεια και περίπου 0,03 % του στόλου επαγγελµατικών οχηµάτων στα 12 κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, οι επιδοτούµενες αγορές στο πλαίσιο του καθεστώτος
έχουν αµελητέο αντίκτυπο στον ανταγωνισµό.

(19)

Η ισπανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο «κανόνας de minimis» (4) της Κοινότητας εφαρµόζεται σαφώς στη
συµφωνία, ενώ δεν εφαρµόζεται το άρθρο 87 παράγραφος 1. Τα µέτρα που προβλέπονται στη συµφωνία
δεν απευθύνονται σε επιχειρήσεις που παρέχουν επαγγελµατικές υπηρεσίες µεταφορών για ίδιο λογαριασµό
ή για λογαριασµό τρίτων, αλλά αντιθέτως απευθύνονται σε άτοµα και ΜΜΕ από οποιονδήποτε τοµέα. Συν
τοις άλλοις, και όπως έχει αναγνωρίσει η Επιτροπή, το µέγιστο ποσό είναι 85 000 ESP ανά δανειζόµενο
εκατοµµύριο.

(20)

Τέλος, η ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επίµαχη ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις για εξαίρεση
δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, εφόσον το µέτρο που προβλέπεται στη
συµφωνία διευκολύνει την κυκλοφορία επαγγελµατικών οχηµάτων, χωρίς να αλλοιώνει τους όρους των
συναλλαγών κατά τρόπο που αντίκειται προς το κοινό συµφέρον. Οι ενισχύσεις ενθαρρύνουν τις επενδύσεις
σε νέα επαγγελµατικά οχήµατα, έχοντας ως στόχο την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό του στόλου,
χωρίς αύξηση της χωρητικότητας. Ως εκ τούτου, υποθέτοντας ότι τα νέα οχήµατα είναι τεχνολογικώς
ανώτερα από παλαιότερα οχήµατα από άποψη τόσο επιπέδου εκποµπών, όσο και ασφάλειας, τα µέτρα θα
βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και θα προστατεύσουν το περιβάλλον.

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 87 παράγραφος 1
(21)

Σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε
µορφή από τα κράτη µέλη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον
ανταγωνισµό δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι
ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές.

(22)

Η Επιτροπή κρίνει, στην υπό κρίση υπόθεση, ότι η ενίσχυση για την αγορά επαγγελµατικών οχηµάτων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει η συµφωνία, χορηγείται από κρατικούς πόρους, αφού οι
επιδοτήσεις προέρχονται από τον προϋπολογισµό του ισπανικού Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας.

(4) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις ενισχύσεις de minimis, (ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9). Βλέπε επίσης το κοινοτικό
πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, (ΕΕ C 213 της 19.8.1992, σ. 2 και ΕΕ C 213 της
23.7.1996, σ. 4).
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(23)

Η ισπανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το καθεστώς ενισχύσεων δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, καθώς είναι µέτρο γενικού χαρακτήρα και δεν απευθύνεται σε
ορισµένες επιχειρήσεις. Η θέση αυτή, ωστόσο, δεν µπορεί να γίνει δεκτή. Μπορεί να γίνει δεκτό ότι το υπό
εξέταση καθεστώς ενισχύσεων τυπικά ισχύει ανεξάρτητα από τον τοµέα στον οποίο αναπτύσσουν δραστηριότητες οι ενδεχόµενοι αποδέκτες και ότι εφαρµόζεται εξ ίσου σε όλες τις επιχειρήσεις ή άτοµα που
µπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Είναι σαφές, όµως, ότι το καθεστώς εφαρµόζεται µόνον για την αγορά
ορισµένων επαγγελµατικών οχηµάτων που καθορίζονται στη συµφωνία, ήτοι ελκυστήρων, φορτηγών µε
µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος άνω των 3,5 τόννων, ειδικών µοντέλων των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως,
ηµιφορτηγών και φορτηγών µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος κάτω των 3,5 τόννων, λεωφορείων, πούλµαν,
ρυµουλκουµένων και ηµιρυµουλκουµένων. Λαµβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των οχηµάτων που είναι
δυνατόν να επιδοτηθούν βάσει της συµφωνίας, η Επιτροπή θεωρεί εύλογο να υποθέσει ότι οι ενδεχόµενοι
δικαιούχοι θα είναι εκ των πραγµάτων άτοµα και επιχειρήσεις που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα
στις µεταφορές, τόσο για λογαριασµό τους, όσο και για λογαριασµό τρίτων. Εν πάση περιπτώσει, το
καθεστώς ενισχύσεων θα ωφελήσει µόνον επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενα άτοµα που διαθέτουν
κάποιο από τα προαναφερόµενα οχήµατα.

(24)

Εξ άλλου, η επίµαχη ενίσχυση λαµβάνει τη µορφή επιδοτούµενης αγοράς, το οποίο σηµαίνει ότι θα
ωφελήσει τους αγοραστές επαγγελµατικών οχηµάτων µέσω της µείωσης του κόστους των εν λόγω
οχηµάτων. Σκοπός της επιδότησης είναι να ωφεληθούν τα φυσικά πρόσωπα και οι ΜΜΕ, µε τη µείωση των
συνήθων επιχειρηµατικών τους δαπανών, µε αποτέλεσµα να τους παρέχεται πλεονέκτηµα έναντι των
ανταγωνιστών τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η ενίσχυση ενδυναµώνει την οικονοµική θέση των
αποδεκτών, προσφέροντάς τους ευρύτερο πεδίο δράσης και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε
µεγάλες εταιρείες, οι οποίες δεν µπορούν να επωφεληθούν από το υπόψη καθεστώς ενισχύσεων. Συνεπώς, η
Επιτροπή θεωρεί ότι το υπό κρίση καθεστώς ενισχύσεων, στην πράξη, θα ευνοήσει όντως ορισµένες
επιχειρήσεις.

(25)

Η ελευθέρωση των οδικών µεταφορών (5) έχει καταλήξει σε ενδοκοινοτικό ανταγωνισµό, τόσο στις διεθνείς
µεταφορές, όσο και στον τοµέα των ενδοµεταφορών. Εποµένως, αποδέκτες της ενίσχυσης οι οποίοι έχουν
τις µεταφορές ως κύρια ή δευτερεύουσα απασχόλησή τους είναι δυνατόν να ανταγωνισθούν µεταφορικές
εταιρείες από άλλα κράτη µέλη. Είναι άρα εύλογο να συναχθεί ότι η χορήγηση επιδοτήσεων για την αγορά
επαγγελµατικών οχηµάτων βάσει της συµφωνίας επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών και
καταλήγει σε νόθευση του ανταγωνισµού ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισµό µεταξύ µεταφορέων
εγκατεστηµένων στην Ισπανία και µεταφορέων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ισπανία, αλλά έχουν
τη βάση τους σε άλλο κράτος µέλος (6). Εν πάση περιπτώσει, το καθεστώς ενισχύσεων νοθεύει ή απειλεί να
νοθεύσει τον ανταγωνισµό, διότι θέτει τους αποδέκτες της επιδότησης σε προνοµιούχο θέση σε σύγκριση
µε εκείνους που δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από το σύστηµα ενισχύσεων.

(26)

Η ισπανική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει επίσης ότι για το υπό κρίση καθεστώς εφαρµόζεται ο κανόνας de
minimis της Κοινότητας και ότι, κατά συνέπεια, το καθεστώς δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 87 παράγραφος 1. Ο ισχυρισµός αυτός απορρέει από το ισπανικό επιχείρηµα ότι το καθεστώς δεν
απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών, αλλά σε άτοµα και ΜΜΕ από οποιονδήποτε τοµέα.

(27)

Ο κανόνας de minimis συνεπάγεται ότι ορισµένα ποσά που χορηγούνται από τα κράτη µέλη, λόγω του
χαµηλού ύψους τους, δεν θεωρείται ότι απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό και τις συναλλαγές
µεταξύ των κρατών µελών σε αισθητό βαθµό και, εµπίπτουν ως εκ τούτου, στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 87 παράγραφος 1. Εν τούτοις, ο κανόνας de minimis εξαιρεί ρητά τον τοµέα των µεταφορών από
το πεδίο εφαρµογής του, επειδή στον εν λόγω τοµέα —ο οποίος χαρακτηρίζεται από µεγάλο αριθµό
µικρών εταιρειών (7)— ακόµη και σχετικά µικρά ποσά είναι δυνατόν να έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισµό
και στις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών.

(5) Εµπορευµατικές µεταφορές: κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συµβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε την
πρόσβαση στην αγορά των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µέσα στην Κοινότητα, οι οποίες έχουν ως σηµείο αναχώρησης
ή προορισµού το έδαφος κράτους µέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών (ΕΕ L 95 της
9.4.1992, σ. 1) και κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, για τον καθορισµό των
όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σε ένα κράτος µέλος µεταφορείς µη
εγκατεστηµένοι σε αυτά (ΕΕ L 270 της 12.11.1993, σ. 1).
Μεταφορές επιβατών: κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1992, για τη θέσπιση κοινών
κανόνων στις διεθνείς µεταφορές επιβατών µε πούλµαν και λεωφορεία (ΕΕ L 74 της 20.3.1992, σ. 1) και κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 12/98 του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 1997, για τον καθορισµό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί
στις εθνικές οδικές µεταφορές επιβατών σε ένα κράτος µέλος µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σε αυτό (ΕΕ L 4 της 8.1.1998,
σ. 10). Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο δεύτερος κανονισµός αντικατέστησε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/92, ο οποίος
ακυρώθηκε από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε την απόφασή του της 1ης Ιουνίου 1994 στην υπόθεση
C-388/92, Κοινοβούλιο, κατά Συµβουλίου, (Συλλογή 1994, Ι-2081). Ωστόσο, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/92 παρέµειναν σε ισχύ έως την έναρξη ισχύος του κανονισµού 12/98.
6
( ) Τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα δείχνουν ότι, µεταξύ 1990-1995, περίπου 3 % των συνολικών ενδοµεταφορών στην ΕΕ
εκτελέσθηκαν στην Ισπανία. Μπορεί άρα να συναχθεί ότι οι µεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ισπανία όντως ανταγωνίζονται µεταφορείς µη εγκατεστηµένους εκεί. Βλέπε την έκθεση για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3118/93
[COM(98) 47 τελικό της 4ης Φεβρουαρίου 1998].
7
( ) Η κατακερµατισµένη δοµή της αγοράς µεταφορών στην Ισπανία επιβεβαιώνεται από στατιστικά δεδοµένα (Οι µεταφορές στην
ΕΕ σε αριθµούς, Εγχειρίδιο στατιστικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Eurostat 1998).
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(28)

Όπως επισηµαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 23, η Επιτροπή κρίνει ότι το καθεστώς εκ των πραγµάτων
απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες µεταφορών είτε για ίδιο λογαριασµό, είτε για
λογαριασµό τρίτων. Συνεπώς, το επιχείρηµα της ισπανικής κυβέρνησης ότι για το παρόν καθεστώς ισχύει ο
κανόνας de minimis δεν µπορεί να γίνει δεκτό.

(29)

Ωστόσο, όπως διαπίστωσε η Επιτροπή στην απόφαση 98/693/ΕΚ (8) σχετικά µε ένα ουσιαστικά ταυτόσηµο
καθεστώς επιδοτήσεων, µπορεί να υποτεθεί ότι σε περίπτωση που ο αποδέκτης της ενίσχυσης αναπτύσσει
δραστηριότητα σε άλλους τοµείς εκτός των υπηρεσιών µεταφορών αποκλειστικά σε τοπική ή περιφερειακή
κλίµακα και επιδοτείται για την αγορά µικρού επαγγελµατικού οχήµατος (κατηγορίας ∆), που κατά κανόνα
χρησιµοποιείται για πολύ σύντοµες διαδροµές στην κλίµακα αυτή, µπορεί να θεωρηθεί ότι η εν λόγω
ενίσχυση δεν επηρεάζει τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές. Θεωρείται όντως ότι αυτός ο τύπος
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων δεν έχει άλλες επιπτώσεις πέρα από την αντίστοιχη τοπική ή περιφερειακή
αγορά της επιχείρησης. Επιπλέον, οι επιπτώσεις αυτών των υπηρεσιών για ίδιο λογαριασµό στην αγορά
υπηρεσιών µεταφορών είναι αµελητέες, διότι η ανάθεση της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών σε µια
µεταφορική εταιρεία δεν είναι βιώσιµη επιλογή από οικονοµική άποψη.

(30)

Επ’ αυτού, η Ισπανία ισχυρίζεται ότι, επιπλέον, και τα οχήµατα της κατηγορίας Γ (εκείνα µε επιτρεπόµενο
βάρος κάτω των έξι τόννων ή άνω των έξι τόννων, αλλά µε ωφέλιµο φορτίο το πολύ 3,5 τόννους) δεν θα
πρέπει να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87, αφού στα οχήµατα αυτά χορηγούνται µόνον
εθνικές άδειες σύµφωνα µε το ισπανικό σύστηµα χορήγησης αδειών.

(31)

Το γεγονός ότι ορισµένα επαγγελµατικά οχήµατα έχουν άδεια για να εκτελούν µεταφορές µόνον σε εθνικό
επίπεδο δεν αποκλείει τον κίνδυνο νόθευσης του ανταγωνισµού. Συν τοις άλλοις, λόγω της ελευθέρωσης
της πρόσβασης στις ενδοµεταφορές, οι ισπανοί µεταφορείς που παρέχουν µόνον εθνικές υπηρεσίες είναι
δυνατόν να ανταγωνισθούν µεταφορείς που εκτελούν ενδοµεταφορές στην Ισπανία χωρίς να είναι εγκατεστηµένοι εκεί, επηρεάζοντας άρα τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η
Επιτροπή θεωρεί εύλογο να αποκλείσει τέτοιες στρεβλωτικές επιπτώσεις µόνον σε δραστηριότητες µεταφορών για ίδιο λογαριασµό σε τοπική ή περιφερειακή κλίµακα, που κατά κανόνα εκτελούνται από οχήµατα
που υπάγονται στην κατηγορία ∆. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν βρίσκει λόγους, επ’ αυτού, να αποκλίνει
από τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε στην απόφαση 98/693/ΕΚ.

(32)

Εποµένως, η Επιτροπή κρίνει ότι η χορηγούµενη ενίσχυση για την αγορά επαγγελµατικών οχηµάτων από
αυτοαπασχολούµενα άτοµα και ΜΜΕ, βάσει της συµφωνίας —µε την εξαίρεση των αγορών επαγγελµατικών
οχηµάτων που υπάγονται στην κατηγορία ∆ από µεταφορείς για ίδιο λογαριασµό οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες µόνον σε τοπική ή περιφερειακή κλίµακα— συνιστά ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος
1 της συνθήκης. Συνεπώς, η ενίσχυση είναι, κατ’ αρχήν, ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά, εκτός εάν
θεωρηθεί ότι εµπίπτει σε τυχόν εξαιρέσεις που προβλέπονται στη συνθήκη ή στο παράγωγο δίκαιο.

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

(33)

Σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, οι ενισχύσεις για την προώθηση της
αναπτύξεως ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών δύνανται να θεωρηθούν ότι
συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισµού
στην Κοινότητα κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινοτικό συµφέρον. Η νοµική πρακτική απαιτεί,
µεταξύ άλλων, να περιορίζεται η ενίσχυση σε εκείνες τις περιπτώσεις που είναι αναγκαία για την επίτευξη
στόχων, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν µόνον από τις δυνάµεις της αγοράς (Απόφαση του
∆ικαστηρίου των ΕΚ της 17ης Σεπτεµβρίου 1980 στην υπόθεση C-730/79, Philip Morris Holland BV
κατά Επιτροπής (9)). Εξάλλου, το άρθρο 6 της συνθήκης ΕΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 στοιχείο ζ),
επιβάλλει να ενταχθούν οι στόχοι περιβαλλοντικής πολιτικής στην πολιτική της Επιτροπής για τον
ανταγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως προκειµένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη. Εποµένως, η πολιτική ανταγωνισµού και η περιβαλλοντική πολιτική δεν είναι αµοιβαία
ανταγωνιστικές, αλλά οφείλουν να αλληλοσυµπληρώνονται, ούτως ώστε να προσφέρουν υψηλό επίπεδο
περιβαλλοντικής προστασίας.

(8) Βλέπε υποσηµείωση 3.
(9) Συλλογή 1980, σ. 2671.
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(34)

Η ισπανική κυβέρνηση διατείνεται ότι το υπό εξέταση καθεστώς ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε νέα
επαγγελµατικά οχήµατα, µε στόχο την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό του στόλου, χωρίς αύξηση
της χωρητικότητας. Άρα, εάν υποτεθεί ότι τα νέα οχήµατα είναι τεχνολογικά ανώτερα από παλαιότερα
οχήµατα, από άποψη τόσο επιπέδου εκποµπών, όσο και ασφάλειας, τα µέτρα θα βελτιώσουν την οδική
ασφάλεια και θα προστατεύσουν το περιβάλλον. Συνεπώς, το υπό κρίση καθεστώς ενισχύσεων δύναται να
εξαιρεθεί βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

(35)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα οικονοµικά κίνητρα είναι σε θέση να βοηθήσουν ώστε να αποσυρθούν από
την αγορά επαγγελµατικά οχήµατα µε χαµηλά τεχνικά πρότυπα από άποψη ασφάλειας ή/και προστασίας
του περιβάλλοντος. Εν τούτοις, αν και η αντικατάσταση παλαιών οχηµάτων από νέα µπορεί µέχρι ενός
σηµείου να καταλήγει σε πλεονεκτήµατα για το περιβάλλον ή/και την ασφάλεια, πρέπει να υποµνησθεί ότι,
προκειµένου να τύχει της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), στο
πλαίσιο της µέριµνας για το περιβάλλον και την ασφάλεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση για την αγορά
οχηµάτων πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στο επιπλέον αναγκαίο κόστος για την επίτευξη υψηλοτέρων
προτύπων από εκείνα που ήδη απαιτούνται από τον νόµο ή για τη συµµόρφωση προς νέα υποχρεωτικά
περιβαλλοντικά πρότυπα ή υποχρεώσεις (10).

(36)

Ωστόσο, στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν υπάρχουν διατάξεις στη συµφωνία οι οποίες να εξασφαλίζουν
την επίτευξη υψηλοτέρων περιβαλλοντικών επιδόσεων και επιδόσεων ασφάλειας. Αντιθέτως, το σύστηµα
ενισχύσεων που ορίζεται στη συµφωνία προβλέπει επιδότηση η οποία είναι ανάλογη µόνον µε την τιµή του
νέου οχήµατος και, εποµένως, έχει σκοπό απλώς να ευνοήσει την αντικατάσταση παλαιοτέρων επαγγελµατικών οχηµάτων, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν στόχοι ασφάλειας ή/και προστασίας του περιβάλλοντος.

(37)

Το γεγονός ότι η επιδότηση διατίθεται µόνον στην περίπτωση αγοράς νέου οχήµατος ίσης ή µικρότερης
χωρητικότητας συνεπάγεται ότι το καθεστώς δεν θα καταλήξει σε αύξηση της συνολικής χωρητικότητας. Εν
τούτοις, πρέπει να υποµνησθεί ότι σε µια αγορά µε πλεόνασµα χωρητικότητας, όπως συµβαίνει στον τοµέα
των οδικών µεταφορών, η ενίσχυση για την αγορά χωρητικότητας αντιβαίνει, κατ’ αρχήν, προς το κοινοτικό
συµφέρον, ακόµη και αν ο σκοπός της είναι µόνον η αντικατάσταση υφιστάµενης χωρητικότητας.

(38)

Επιπλέον, η ενίσχυση µε σκοπό να ελαφρυνθεί µια επιχείρηση από δαπάνες που φυσιολογικά θα έπρεπε να
επωµισθεί η ίδια, υπό κανονικές συνθήκες, για τις συνήθεις δραστηριότητές της δεν θεωρείται ότι
εξυπηρετεί το κοινό συµφέρον και άρα δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ) (11). Όπως επισηµαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 24, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση που
χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος προορίζεται να ωφελήσει φυσικά πρόσωπα και ΜΜΕ
προκειµένου να µειώσουν τις συνήθεις επιχειρηµατικές δαπάνες τους.

(39)

Εν όψει των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
δεν δύναται να εφαρµοσθεί στην παρούσα περίπτωση. Εξάλλου, οι ισπανικές αρχές δεν ισχυρίσθηκαν, ούτε
κατέδειξαν ότι η υπό κρίση ενίσχυση µπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για εξαίρεση δυνάµει οποιασδήποτε άλλης διάταξης της συνθήκης ή του παραγώγου δικαίου.

(40)

Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ότι η ενίσχυση για την αγορά επαγγελµατικών οχηµάτων από φυσικά πρόσωπα
και ΜΜΕ —µε εξαίρεση τη χρηµατοδότηση αγορών επαγγελµατικών οχηµάτων που υπάγονται στην
κατηγορία ∆ από µεταφορείς για ίδιο λογαριασµό οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µόνον σε τοπική ή
περιφερειακή κλίµακα (η οποία δεν συνιστά ενίσχυση βάσει του άρθρου 87)— δεν συµβιβάζεται µε την
κοινή αγορά για τον σκοπό του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης.

Άρθρο 88 παράγραφος 3
(41)

Σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως περί των
σχεδίων που αποβλέπουν να θεσπίσουν ή να τροποποιήσουν τις ενισχύσεις, ώστε να δύναται να υποβάλει
τις παρατηρήσεις της. Το άρθρο αυτό αναφέρει περαιτέρω ότι το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν δύναται
να εφαρµόσει τα σχεδιαζόµενα µέτρα µέχρις ότου η διαδικασία κατά το άρθρο 88 παράγραφος 3
καταλήξει σε τελική απόφαση.

(10) Βλέπε κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, ΕΕ C 72 της 10.3.1994,
σ. 3.
(11) Απόφαση 98/128/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 66 της 6.3.1998, σ. 18) και υπόθεση Τ-45/93, Siemens SA κατά Επιτροπής,
απόφαση της 8ης Ιουνίου 1995, Συλλ. 1995, σ. ΙΙ-1675.
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Η Επιτροπή ενηµερώθηκε σχετικά µε το παρόν καθεστώς ενισχύσεων την ίδια ηµέρα που άρχισε να ισχύει,
ήτοι στις 26 Φεβρουαρίου 1997. Εποµένως, δεν δόθηκε επαρκής χρόνος στην Επιτροπή για να εξετάσει το
υπόψη µέτρο. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι ισπανικές αρχές έθεσαν, κατά παράβαση του άρθρου 88
παράγραφος 3 της συνθήκης, το καθεστώς σε ισχύ, χωρίς να περιµένουν τη σχετική απόφαση της
Επιτροπής.
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(43)

Η Επιτροπή κρίνει ότι η Ισπανία έθεσε παράνοµα σε εφαρµογή το καθεστώς ενισχύσεων κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και ότι οποιαδήποτε ενίσχυση η οποία θεωρείται
ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και χορηγήθηκε σύµφωνα µε το καθεστώς πρέπει να ανακτηθεί, σύµφωνα
µε το άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 (τώρα άρθρου 88) της συνθήκης ΕΚ (12),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση που χορηγείται δυνάµει της συµφωνίας συνεργασίας της 26ης Φεβρουαρίου 1997 σε
άτοµα φορολογούµενα στην Ισπανία για οικονοµικές δραστηριότητες και ΜΜΕ, που επιδίδονται σε δραστηριότητες εκτός των µεταφορών σε αποκλειστικά τοπική ή περιφερειακή κλίµακα, για την απόκτηση επαγγελµατικού
οχήµατος που υπάγεται στην κατηγορία ∆ στη συµφωνία, δεν συνιστά ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης.
Άρθρο 2
Οποιαδήποτε άλλη χρηµατοδοτική ενίσχυση χορηγείται βάσει της συµφωνίας συνεργασίας της 26ης Φεβρουαρίου
1997 σε άτοµα φορολογούµενα στην Ισπανία για οικονοµικές δραστηριότητες και ΜΜΕ είναι ασυµβίβαστη µε την
κοινή αγορά.
Άρθρο 3
Η Ισπανία θα επιβεβαιώσει στην Επιτροπή ότι δεν χορηγήθηκαν ενισχύσεις βάσει του εν λόγω καθεστώτος µετά την
λήξη του στις 31 ∆εκεµβρίου 1997 και ότι το µέτρο ενίσχυσης έπαυσε να εφαρµόζεται.
Άρθρο 4
1.
Η Ισπανία θα λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για να ανακτήσει από τους αποδέκτες την ενίσχυση που
µνηµονεύεται στο άρθρο 2 και χωρίς καθυστέρηση τους κατεβλήθη παρανόµως.
2.
Η ανάκτηση θα λάβει χώρα και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου, υπό τον όρο ότι καθιστούν
δυνατή την άµεση και αποτελεσµατική εκτέλεση της απόφασης. Η προς ανάκτηση ενίσχυση αποφέρει τόκους από
την ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν στη διάθεση των δικαιούχων µέχρι την ηµεροµηνία ανάκτησής της. Οι τόκοι
υπολογίζονται µε βάση το επιτόκιο αναφοράς που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του ισοδυνάµου επιχορήγησης στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων.
Άρθρο 5
Η Ισπανία θα ενηµερώσει την Επιτροπή, εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, για τα
µέτρα που έλαβε προκειµένου να συµµορφωθεί µε αυτήν.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος

(12) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2001
σχετικά µε την κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για επείγοντα µέτρα καταπολέµησης του αφθώδους
πυρετού σε ορισµένες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 2470]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/606/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η επιδηµιολογική κατάσταση απαιτεί να χορηγηθεί κοινοτική βοήθεια στη Τουρκία για να πραγµατοποιήσει επειγόντως στη Θράκη εµβολιασµό όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών κατά της νόσου του αφθώδους πυρετού.
Αίτηση για την βοήθεια αυτή διαβιβάστηκε στην Επιτροπή
από την αρµόδια αρχή της Τουρκίας. Επίσης είναι αναγκαίο
να προετοιµαστεί η διενέργεια επείγοντος εµβολιασµού στις
γειτονικές χώρες εάν αυτό απαιτηθεί από την επιδηµιολογική κατάσταση.

(6)

Σύµφωνα µε την απόφαση 2001/300/ΕΚ της Επιτροπής, της
30ής Μαρτίου 2001, σχετικά µε τη συνεργασία της Κοινότητας µε τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας όσον
αφορά ιδίως τις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής επιτροπής
για την καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού (4), ο συντονισµός της καταπολέµησης της νόσου του αφθώδους πυρετού στην Τουρκική Θράκη, συµπεριλαµβανοµένης της
οργάνωσης και της εποπτείας των εκστρατειών εµβολιασµού,
αποτελεί τµήµα της εκτελεστικής συµφωνίας.

(7)

Οι αρµόδιες αρχές της Τουρκίας συµφώνησαν να πραγµατοποιήσουν άµεσο εµβολιασµό στα ευαίσθητα ζώα στην Τουρκική Θράκη κατά του ιού του αφθώδους πυρετού των
τύπων O1, A και ASIA 1, στο πλαίσιο του τουρκικού
προγράµµατος ελέγχου της νόσου του αφθώδους πυρετού.

(8)

Κρίνεται σκόπιµο να δοθεί άδεια στο Γενικό ∆ιευθυντή της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών να προβεί στις κατάλληλες ρυθµίσεις µέσω ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών
για την αγορά και την προµήθεια στην Τουρκία των αναγκαίων ποσοτήτων του τρισθενούς εµβολίου που είναι
επαρκώς αποτελεσµατικό κατά των οροτύπων του ιού του
αφθώδους πυρετού που κυκλοφορούν επί του παρόντος στη
Θράκη. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή επιτροπή για την καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού (EUFMD) θα οργανώσει
επιτόπια επίσκεψη από ευρωπαίους εµπειρογνώµονες της
νόσου του αφθώδους πυρετού µε σκοπό να εξασφαλιστεί
ότι το εµβόλιο που παρέχεται χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες συστάσεις των
προηγούµενων αποστολών και θα εποπτεύσει, σε συνεργασία
µε τους εµπειρογνώµονες της ερευνητικής οµάδας της
EUFMD, την οργάνωση από τις τουρκικές αρχές ορολογικού ελέγχου για την παρακολούθηση της εκστρατείας εµβολιασµού.

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/12/ΕΚ του
Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 13,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η νόσος του αφθώδους πυρετού των τύπων A, O και ASIA
1 είναι ενδηµική στην Ανατολία της Τουρκίας. Η παρουσία
διαφόρων τύπων και επιµέρους τύπων του ιού της νόσου
του αφθώδους πυρετού στην Τουρκία αποτελεί άµεση
απειλή για την Κοινότητα, ιδίως για την Ελλάδα και τη
Βουλγαρία.

(2)

Όσον αφορά τα κρούσµατα αφθώδους πυρετού του τύπου
ASIA 1 στις δυτικές περιοχές της Ανατολίας, η Επιτροπή
χορήγησε εµβόλια στην Τουρκία τον Ιούλιο 2000 σύµφωνα
µε τις διατάξεις της απόφασης 2000/494/ΕΚ (3). Μετά την
ολοκλήρωση του εµβολιασµού, πραγµατοποιήθηκε αποστολή κτηνιατρικής επιθεώρησης από κοινού από το γραφείο τροφίµων και κτηνιατρικών θεµάτων (FVO) και από την
ευρωπαϊκή επιτροπή για τον έλεγχο του αφθώδους πυρετού
(EUFMD) του Οργανισµού Επισιτισµού και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (FAO) τον Οκτώβριο 2000. Η αποστολή
εκπόνησε µία σειρά συστάσεων για τη βελτίωση των κοινοτικών εκστρατειών εµβολιασµού που πραγµατοποιούνται
στην Τουρκική Θράκη.

(3)

Στις 29 Ιουνίου 2001, η αρµόδια αρχή της Τουρκίας, ο
υπουργός Γεωργίας και Γεωργικών Υποθέσεων, ανακοίνωσε
επίσηµα κρούσµα αφθώδους πυρετού του τύπου O1 στην
επαρχία Tekirdag της τουρκικής Θράκης που βρίσκεται
κοντά στα σύνορα µε την Ελλάδα.

(4)

Επιπλέον, το παγκόσµιο εργαστήριο αναφοράς για τον
αφθώδη πυρετό στο Pirbright στο Ηνωµένο Βασίλειο, διαπίστωσε µέσω δοκιµών in vitro ότι το στέλεχος εµβολίου
O1 Manisa που χρησιµοποιείται µέχρι τώρα στην Τουρκία
προσφέρει περιορισµένη διασταυρούµενη προστασία σε ορισµένα αποµονωθέντα στελέχη O1 που κυκλοφορούν στην
Τουρκία και έχουν χαρακτηριστεί από το παγκόσµιο
εργαστήριο αναφοράς. Ωστόσο, οι ίδιες δοκιµές έδειξαν ότι
το στέλεχος εµβολίου Ο 1BFS που είναι διαθέσιµο στην
κοινοτική τράπεζα αντιγόνων παρέχει καλύτερη διασταυρούµενη προστασία.

( ) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
(2) ΕΕ L 3 της 6.1.2001, σ. 27.
(3) ΕΕ L 199 της 5.8.2000, σ. 85.
1

(4) ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 71.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Σύµφωνα µε την απόφαση 2001/300/ΕΚ της Επιτροπής, οι
πιστώσεις του Ταµείου 911100/MTF/INT/003/ΕΟΚ θα χρησιµοποιηθούν για τις ακόλουθες ενέργειες:
α) την αγορά 1 500 000 δόσεων τρισθενούς εµβολίου µε πρόσθετα A1OΗ3 κατά της νόσου του αφθώδους πυρετού των
τύπων O1, A-Iran και ASIA 1 µε δραστικότητα 6 PD50·
β) την παράδοση 1 300 000 δόσεων του εµβολίου που αναφέρεται στο στοιχείο α) στο ινστιτούτο Pendik και στην Τουρκία για
τη διενέργεια επείγοντος εµβολιασµού στις επαρχίες Canakkale
και Κωνσταντινούπολης σύµφωνα µε το πρόγραµµα εµβολιασµού που υποβλήθηκε στην Επιτροπή από τις τουρκικές αρµόδιες αρχές·
γ) την αποθήκευση στις εγκαταστάσεις του παρασκευαστή
200 000 δόσεων του εµβολίου που αναφέρεται στο στοιχείο α)
για επείγοντα εµβολιασµό όπου και όταν το απαιτεί η επιδηµιολογική κατάσταση·
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δ) επιτόπιο έλεγχο της εκστρατείας εµβολιασµού από ευρωπαίους
εµπειρογνώµονες, και
ε) την οργάνωση από τις τουρκικές αρχές ορολογικού ελέγχου για
την παρακολούθηση της εκστρατείας εµβολιασµού και για τη
στήριξη της κατάστασης της νόσου.
2.
Θα επιτραπεί στον Γενικό ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών να συνάψει µε την ευρωπαϊκή επιτροπή για τον έλεγχο του αφθώδους πυρετού του Οργανισµού Επισιτισµού και Γεωργίας τις αναγκαίες ρυθµίσεις για την
εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στην απόφαση 2001/382/ΕΚ του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, σχετικά µε τη χρηµατοδοτική
συµµετοχή της Κοινότητας στις δαπάνες για την εφαρµογή ορισµένων µέτρων διαχείρησης αποθεµάτων άκρως
µεταναστευτικών ειδών
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 137 της 19ης Μαΐου 2001)
Σελίδα 26, άρθρο 2:
— παράγραφος 3:
αντί:

«… πριν από την 1η Αυγούστου 2001 …»,

διάβαζε: «… πριν από την 1 Σεπτεµβρίου 2001 …»·
— παράγραφος 4:
αντί:

«… µέχρι την 1η Μαΐου 2001, το αργότερο.»,

διάβαζε: «… µέχρι την 1η Οκτωβρίου 2001, το αργότερο.».
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