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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2489/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 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 20 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.

L 337/2
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EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 19ης ∆εκεµβρίου 2001, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
063
204
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

78,5
85,0
83,7
110,1
89,3
159,4
95,2
167,5
207,8
157,5
156,0
197,8
176,9
56,7
59,7
60,3
24,9
22,7
44,9
93,8
70,5
82,2

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

66,1
62,9
154,4
85,2
92,1
50,1
14,8
54,3
39,7
80,7
32,6
83,6
94,0
125,3
83,2
97,2
64,8
99,6
71,2
126,0
91,8

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».

20.12.2001
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L 337/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2490/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη θέσπιση των κατά µονάδα αξιών για τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας ορισµένων
αναλώσιµων εµπορευµάτων
κατάταξη που αναφέρεται στο παράρτηµα 26 του εν λόγω
κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, µε τον οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου µε τον
οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 993/
2001 (4), και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια για τη θέσπιση, εκ
µέρους της Επιτροπής, κατά µονάδα αξιών περιοδικής
ισχύος για τα προϊόντα που καθορίζονται σύµφωνα µε την

(1)

(2)

Η εφαρµογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισµό
των κατά µονάδα αξιών σύµφωνα µε τον τρόπο που αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατά µονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορίζονται
σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

302
311
253
141

της
της
της
της

19.10.1992, σ. 1.
12.12.2000, σ. 17.
11.10.1993, σ. 1.
28.5.2001, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Πατάτες πρώιµες
0701 90 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

1.30

Κρεµµύδια άλλα και προς φύτευση
0703 10 19

a)
b)
c)

29,06
172,78
275,03

399,87
190,62
1 172,28

56,84
22,89
18,07

216,42
56 268,01

9 902,19
64,04

4 835,18
5 826,01

1.40

Σκόρδα
0703 20 00

a)
b)
c)

151,80
902,56
1 436,66

2 088,80
995,74
6 123,57

296,89
119,55
94,37

1 130,53
293 924,43

51 725,61
334,52

25 257,28
30 433,03

1.50

Πράσα
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

49,90
296,67
472,22

686,58
327,29
2 012,78

97,59
39,30
31,02

371,60
96 611,16

17 001,89
109,96

8 301,91
10 003,15

1.60

Κουνουπίδια και µπρόκολα
0704 10 00

a)
b)
c)

55,28
328,68
523,18

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
34,37

411,70
107 037,01

18 836,66
121,82

9 197,82
11 082,64

1.80

Κράµβες λευκές και κράµβες ερυθρές
0704 90 10

a)
b)
c)

18,22
108,35
172,46

250,75
119,53
735,09

35,64
14,35
11,33

135,71
35 283,49

6 209,28
40,16

3 031,95
3 653,26

1.90

Μπρόκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis
(L.) Alef var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

74,29
441,71
703,10

1 022,25
487,31
2 996,85

145,30
58,51
46,19

553,27
143 845,50

25 314,32
163,71

12 360,82
14 893,81

1.100

Λάχανο του είδους κήνος
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

56,49
335,87
534,63

777,32
370,55
2 278,80

110,48
44,49
35,12

420,71
109 379,89

19 248,97
124,49

9 399,15
11 325,23

1.110

Μαρούλια στρογγυλά
0705 11 00

a)
b)
c)

90,36
537,26
855,19

1 243,38
592,72
3 645,11

176,73
71,16
56,18

672,96
174 961,36

30 790,17
199,13

15 034,64
18 115,55

1.130

Καρότα
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

56,00
332,96
530,00

770,58
367,34
2 259,03

109,53
44,10
34,82

417,06
108 431,12

19 082,00
123,41

9 317,62
11 226,99

1.140

Ραφανίδες
ex 0706 90 00

a)
b)
c)

112,63
669,68
1 065,98

1 549,86
738,82
4 543,58

220,29
88,71
70,02

838,83
218 086,93

38 379,52
248,21

18 740,47
22 580,79

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)
0708 10 00

a)
b)
c)

498,08
2 961,44
4 713,91

6 853,71
3 267,18
20 092,43

974,16
392,27
309,66

3 709,44 169 720,21
964 414,26
1 097,62

82 873,27
99 855,75

20.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

1.170

Φασόλια:

1.170.1

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) αριθ.
ex 0708 20 00

1.170.2

Φασόλια (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus
Savi)
ex 0708 20 00

1.180

L 337/5

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

164,02
975,24
1 552,36

2 257,02
1 075,93
6 616,73

320,80
129,18
101,97

1 221,57
317 595,52

55 891,31
361,46

27 291,36
32 883,94

a)
b)
c)

120,76
718,01
1 142,90

1 661,69
792,13
4 871,45

236,19
95,11
75,08

899,36
233 823,97

41 148,97
266,12

20 092,77
24 210,21

Κύαµοι
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 492,88

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
98,07

1 174,77
305 427,23

53 749,91
347,61

26 245,73
31 624,03

1.190

Αγγινάρες
0709 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

1.200

Σπαράγγια:

1.200.1

— Πράσινα
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

401,56
2 387,58
3 800,46

5 525,61
2 634,07
16 198,95

785,39
316,26
249,65

2 990,63 136 832,08
777 531,49
884,93

66 814,21
80 505,85

1.200.2

— Έτερα
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

295,07
1 754,43
2 792,64

4 060,30
1 935,56
11 903,24

577,11
232,39
183,45

2 197,56 100 546,36
571 342,35
650,26

49 096,13
59 156,97

1.210

Μελιτζάνες
0709 30 00

a)
b)
c)

101,84
605,51
963,83

1 401,34
668,02
4 108,19

199,18
80,20
63,31

758,45
197 188,38

34 701,74
224,42

16 944,63
20 416,95

1.220

Σέλινα µε ραβδώσεις [Apium graveolens L., var.
dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

135,14
803,51
1 278,99

1 859,57
886,46
5 451,53

264,31
106,43
84,02

1 006,46
261 667,53

46 048,95
297,81

22 485,40
27 093,14

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles
0709 51 30

a)
b)
c)

744,83
4 428,56
7 049,22

10 249,08
4 885,76
30 046,37

1 456,76
586,60
463,06

1.240

Γλυκοπιπεριές
0709 60 10

a)
b)
c)

180,31
1 072,07
1 706,49

2 481,12
1 182,76
7 273,68

352,66
142,01
112,10

1 342,86
349 128,65

61 440,60
397,35

30 001,04
36 148,89

1.270

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση)
0714 20 10

a)
b)
c)

71,74
426,55
678,96

987,16
470,58
2 893,98

140,31
56,50
44,60

534,28
138 907,62

24 445,34
158,09

11 936,50
14 382,54

2.10

Κάστανα (Castanea spp.), νωπά
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 670,24

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
109,72

1 314,33
341 712,93

60 135,56
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ανανάδες, νωποί
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

59,77
355,38
565,69

822,47
392,07
2 411,16

116,90
47,07
37,16

445,15
115 732,99

20 367,00
131,72

9 945,07
11 983,03

5 547,12 253 800,82 123 929,28
1 442 191,98
1 641,39 149 325,01

L 337/6

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά
ex 0804 40 00

2.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves και µάγγες, νωπαί
ex 0804 50 00

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

2.60.1

— Αιµατόσαρκα και ηµιαιµατόσαρκα
0805 10 10

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas,
Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis,
Trovita, Hamlins
0805 10 30

20.12.2001

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

113,75
676,30
1 076,51

1 565,18
746,12
4 588,50

222,47
89,58
70,72

847,12
220 242,77

38 758,92
250,66

18 925,73
22 804,01

a)
b)
c)

99,64
592,44
943,02

1 371,09
653,60
4 019,52

194,88
78,47
61,95

742,08
192 932,27

33 952,74
219,58

16 578,90
19 976,27

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.3

— Έτερα
0805 10 50

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα
Tangerines και τα Satsumas) νωπά. Κληµεντίνες
(Clémentines), Wilkings και παρόµοια υβρίδια
εσπεριδοειδών, νωπά:

2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.2

— Monréales και Satsumas
ex 0805 20 30

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.3

— Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings
ex 0805 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.4

— Tangerines και έτερα
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.85

Γλυκολέµονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia),
νωπά
ex 0805 30 90
ex 0805 90 00

a)
b)
c)

129,44
769,63
1 225,07

1 781,17
849,09
5 221,72

253,17
101,94
80,47

964,03
250 636,60

44 107,70
285,25

21 537,50
25 950,99

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

2.90.1

— Λευκά
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

52,30
310,95
494,96

719,64
343,05
2 109,70

102,29
41,19
32,51

389,49
101 263,44

17 820,61
115,25

8 701,69
10 484,85

2.90.2

— Ροζ
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

62,63
372,39
592,75

861,82
410,83
2 526,52

122,50
49,33
38,94

466,44
121 270,14

21 341,45
138,02

10 420,89
12 556,35

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι
0806 10 10

a)
b)
c)

399,04
2 372,58
3 776,58

5 490,89
2 617,52
16 097,19

780,45
314,27
248,08

2 971,84 135 972,47
772 646,86
879,37

66 394,47
80 000,10

20.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

2.110

Καρπούζια
0807 11 00

2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (συµπεριλαµβάνεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo
(συµπεριλαµβάνεται Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

L 337/7

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

81,83
486,57
774,50

1 126,07
536,80
3 301,20

160,05
64,45
50,88

609,46
158 454,07

27 885,17
180,34

13 616,15
16 406,38

a)
b)
c)

54,96
326,77
520,14

756,25
360,51
2 217,04

107,49
43,28
34,17

409,31
106 415,66

18 727,31
121,11

9 144,42
11 018,31

a)
b)
c)

98,20
583,90
929,42

1 351,32
644,18
3 961,55

192,07
77,34
61,05

731,38
190 149,85

33 463,08
216,41

16 339,80
19 688,17

2.120.2

— Έτεροι
ex 0807 19 00

2.140

Αχλάδια:

2.140.1

Αχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Αχλάδια-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.140.2

Έτεροι
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.150

Βερίκοκα
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

335,43
1 994,36
3 174,56

4 615,59
2 200,26
13 531,13

656,04
264,17
208,54

2 498,10 114 297,06
649 478,98
739,19

55 810,51
67 247,26

2.160

Κεράσια
0809 20 95
0809 20 05

a)
b)
c)

696,66
4 142,15
6 593,32

9 586,24
4 569,78
28 103,15

1 362,55
548,66
433,11

5 188,37 237 386,52 115 914,29
1 348 919,73
1 535,23 139 667,57

2.170

Ροδάκινα
0809 30 90

a)
b)
c)

684,30
4 068,66
6 476,34

9 416,16
4 488,71
27 604,55

1 338,37
538,93
425,43

5 096,32 233 174,82 113 857,74
1 324 987,24
1 508,00 137 189,59

2.180

Ροδάκινα υπό την ονοµασία Nectarines
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

389,37
2 315,10
3 685,09

5 357,87
2 554,11
15 707,22

761,54
306,66
242,07

2 899,85 132 678,41
753 928,74
858,06

64 786,00
78 062,02

2.190

∆αµάσκηνα
0809 40 05

a)
b)
c)

342,60
2 037,00
3 242,43

4 714,27
2 247,31
13 820,43

670,07
269,82
212,99

2 551,51 116 740,81
663 365,33
754,99

57 003,78
68 685,05

2.200

Φράουλες
0810 10 00

a)
b)
c)

396,47
2 357,32
3 752,30

5 455,59
2 600,70
15 993,70

775,43
312,25
246,49

2 952,74 135 098,31
767 679,55
873,71

65 967,62
79 485,78

2.205

Σµέουρα
0810 20 10

a)
b)
c)

848,90
5 047,31
8 034,13

11 681,08
5 568,40
34 244,42

1 660,30
668,56
527,76

6 322,16 289 261,69 141 244,59
1 643 693,99
1 870,72 170 188,59

2.210

Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

a)
b)
c)

1 598,12
9 501,97
15 124,90

21 990,57
10 482,96
64 467,88

3 125,65
1 258,62
993,55

11 901,98 544 558,37 265 904,30
3 094 386,00
3 521,79 320 393,69

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

a)
b)
c)

127,40
757,50
1 205,77

1 753,10
835,71
5 139,42

249,18
100,34
79,21

948,83
246 686,41

43 412,54
280,76

21 198,06
25 541,99

L 337/8

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

20.12.2001

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.230

Ρόδια
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

158,09
939,95
1 496,19

2 175,35
1 037,00
6 377,29

309,20
124,51
98,28

1 177,37
306 102,99

53 868,83
348,38

26 303,80
31 694,00

2.240

∆ιόσπυρος (συµπεριλαµβάνεται το Sharon)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

395,13
2 350,50
3 741,44

5 439,80
2 593,17
15 947,40

773,19
311,34
245,77

2 944,19 134 707,20
765 457,10
871,18

65 776,65
79 255,67

2.250

Λίτσι
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

266,87
1 586,76
2 525,75

3 672,27
1 750,58
10 765,67

521,96
210,18
165,92

1 987,54
516 740,31

44 404,11
53 503,45

90 937,35
588,11

20.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 337/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2491/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου για το βιολογικό τρόπο
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής
λαγών, και τελικά η συµµόρφωση των εν λόγω προϊόντων
προς τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91 ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων, είναι αναγκαίο να προσαρµοστούν οι διατάξεις του παραρτήµατος
III.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, της 24ης
Ιουνίου 1991, για το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και
στα είδη διατροφής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 436/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 13 δεύτερη περίπτωση,

(4)

Είναι αναγκαίο τα κράτη µέλη να συµπληρώνουν τα µέτρα
του παραρτήµατος III, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παρέχονται εγγυήσεις στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα έχουν
παραχθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

(5)

Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων έχει αναπτυχθεί σηµαντικά τα τελευταία έτη. Σε πολλές περιπτώσεις η
βιολογική παραγωγή δεν περιορίζεται πλέον µόνο σε τοπική
παραγωγή και τοπικό εµπόριο, αλλά, αντίθετα, πολύ συχνά
αφορά περισσότερους επιχειρηµατίες και ενέργειες, όπως
εισαγωγή, µεταφορά, αποθήκευση και συσκευασία.
Το παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου και τα µέτρα
ασφαλείας στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου των
άρθρων 8 και 9 του εν λόγω κανονισµού.
Το παράρτηµα III ήδη περιλαµβάνει διατάξεις για τους βασικούς επιχειρηµατίες και τα διάφορα στάδια που καλύπτει η
βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Ωστόσο, για να
εξασφαλιστεί η ιχνηλασιµότητα των βιολογικών γεωργικών
προϊόντων στα διάφορα στάδια της αλυσίδας των συναλ-

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 60ή 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, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 63 της 3.3.2001, σ. 16.

L 337/10

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 9

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου
Οι απαιτήσεις ελέγχου του παρόντος παραρτήµατος ισχύουν µε την επιφύλαξη των µέτρων που θεσπίζουν τα κράτη µέλη, τα
οποία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 12
στοιχεία α) και γ), σε όλο το µήκος της αλυσίδας παραγωγής και που εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι διατάξεις του
παρόντος κανονισµού.
2. Εφαρµογή
Οι επιχειρηµατίες που ήδη ασκούν δραστηριότητα κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2491/2001 υπόκεινται επίσης στις διατάξεις που αναφέρονται στο σηµείο 3 και στις διατάξεις σχετικά µε τον αρχικό
έλεγχο που προβλέπονται στα τµήµατα Α, Β, Γ και ∆ των ειδικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος.
3. Αρχικός έλεγχος
Κατά την έναρξη εφαρµογής του καθεστώτος ελέγχου, ο υπεύθυνος επιχειρηµατίας πρέπει να προβεί:
— σε πλήρη περιγραφή της µονάδας ή/και των χώρων ή/και της δραστηριότητας,
— στον καθορισµό όλων των συγκεκριµένων µέτρων που πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της µονάδας ή/και των χώρων
ή/και της δραστηριότητας, για να διασφαλισθεί η τήρηση του παρόντος κανονισµού, και ιδίως των απαιτήσεων του
παρόντος παραρτήµατος.
Η περιγραφή και τα συγκεκριµένα µέτρα πρέπει να περιλαµβάνονται σε δήλωση που υπογράφει ο υπεύθυνος επιχειρηµατίας.
Επιπλέον, η εν λόγω δήλωση πρέπει να περιλαµβάνει δέσµευση του επιχειρηµατία:
— να εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 6, 6α και, κατά περίπτωση, το άρθρο 11,
— να δέχεται, σε περίπτωση παράβασης τους ή παρατυπιών, την επιβολή των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 9
παράγραφος 9 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και
— να δέχεται να ενηµερώνει εγγράφως τους αγοραστές του προϊόντος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αφαιρούνται από την εν
λόγω παραγωγή οι ενδείξεις που αναφέρονται στην βιολογική µέθοδο παραγωγής.
Η δήλωση αυτή πρέπει να επαληθεύεται από τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου, η οποία συντάσσει έκθεση που
προσδιορίζει τις πιθανές ελλείψεις και παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. Ο επιχειρηµατίας πρέπει να
προσυπογράψει την εν λόγω έκθεση και να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα.
4. Γνωστοποιήσεις
Ο υπεύθυνος επιχειρηµατίας πρέπει να γνωστοποιεί εγκαίρως στον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου κάθε µεταβολή της
περιγραφής ή των συγκεκριµένων µέτρων που αναφέρονται στο σηµείο 3 και στις διατάξεις σχετικά µε τον αρχικό έλεγχο
που προβλέπονται στα τµήµατα Α, Β, Γ και ∆ των ειδικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος.
5. Επισκέψεις ελέγχου
Ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου πρέπει να πραγµατοποιεί τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, πλήρη έλεγχο των µονάδων
παραγωγής/παρασκευής ή άλλων χώρων. Ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου µπορεί να διενεργεί δειγµατοληψίες για την
ανίχνευση προϊόντων απαγορευµένων από τον παρόντα κανονισµό ή για τον έλεγχο της χρήσης τεχνικών παραγωγής που δεν
συµβιβάζονται µε τον παρόντα κανονισµό. Μπορούν επίσης να λαµβάνονται δείγµατα και να διενεργούνται αναλύσεις για
την ανίχνευση πιθανής ρύπανσης από απαγορευµένα προϊόντα. Οι αναλύσεις αυτές όµως είναι υποχρεωτικές, όταν υπάρχουν
υπόνοιες για χρησιµοποίηση απαγορευµένων προϊόντων. Μετά από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση ελέγχου που
συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της ελεγχθείσας µονάδας ή τον αντιπρόσωπο του.
Επιπλέον, ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου πραγµατοποιεί σε τυχαία βάση επισκέψεις ελέγχου, αιφνιδιαστικές ή µη. Οι
επισκέψεις καλύπτουν ιδίως τις εκµεταλλεύσεις ή τις καταστάσεις, όπου ενδέχεται να υπάρχει συγκεκριµένος κίνδυνος ή
ανταλλαγή προϊόντων της βιολογικής παραγωγής µε άλλα προϊόντα.
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6. Λογιστικά βιβλία
Στη µονάδα ή στις εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούνται βιβλία αποθήκης και χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί, για να δίνεται
η δυνατότητα στον επιχειρηµατία και στον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου να εντοπίζουν:
— τον προµηθευτή και, όταν διαφέρει, τον πωλητή ή τον εξαγωγέα των προϊόντων,
— τη φύση και τις ποσότητες των γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τα οποία έχει παραλάβει η
µονάδα και, ενδεχοµένως, όλων των πρώτων υλών που αγοράστηκαν, καθώς και τη χρήση τους,
— τη φύση, τις ποσότητες και τους παραλήπτες και, αν διαφέρουν, τους αγοραστές των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 και τα οποία παραδόθηκαν από τη µονάδα ή από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του πρώτου παραλήπτη,
— κάθε άλλη πληροφορία, η οποία απαιτείται από τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου για την ορθή διενέργεια του
ελέγχου.
Τα στοιχεία των λογαριασµών πρέπει να τεκµηριώνονται µε τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα.
Οι λογαριασµοί πρέπει να αποδεικνύουν την ισορροπία µεταξύ των εισροών και των εκροών.

7. Συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων σε άλλες µονάδες παραγωγής/παρασκευής ή εγκαταστάσεις
Οι επιχειρηµατίες εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 µεταφέρονται σε άλλες µονάδες, συµπεριλαµβανοµένων των µονάδων χονδρικής και λιανικής πώλησης, µόνο σε κατάλληλες συσκευασίες, περιέκτες ή οχήµατα, τα
οποία έχουν κλειστεί µε τρόπο που αποκλείει την αντικατάσταση του περιεχοµένου τους χωρίς αλλοίωση ή βλάβη της
σφραγίδας και τα οποία φέρουν επισήµανση στην οποία αναγράφονται, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται από
τη σχετική νοµοθεσία:
α) το όνοµα και η διεύθυνση του επιχειρηµατία και, εάν διαφέρει, του ιδιοκτήτη ή του πωλητή του προϊόντος·
β) η ονοµασία του προϊόντος που περιλαµβάνει αναφορά στη µέθοδο βιολογικής παραγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 5·
γ) το όνοµα ή/και ο κωδικός αριθµός του οργανισµού ή της αρχής ελέγχου, στον οποίο υπόκειται ο επιχειρηµατίας και
δ) ενδεχοµένως, το σήµα αναγνώρισης της παρτίδας, σύµφωνα µε σύστηµα σήµανσης που είτε έχει εγκριθεί σε εθνικό
επίπεδο είτε έχει συµφωνηθεί µε τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου και που επιτρέπει τη συσχέτιση της παρτίδας µε τα
λογιστικά βιβλία που αναφέρονται στο σηµείο 6.
Οι πληροφορίες των στοιχείων α), β), γ) και δ) µπορούν επίσης να περιλαµβάνονται σε συνοδευτικό έγγραφο, εάν το
έγγραφο αυτό µπορεί αναµφισβήτητα να συνδεθεί µε τη συσκευασία, τον περιέκτη ή το όχηµα του προϊόντος. Το εν λόγω
συνοδευτικό έγγραφο περιλαµβάνει πληροφορίες για τον προµηθευτή ή/και τον µεταφορέα.
Εντούτοις, οι συσκευασίες, οι περιέκτες ή τα οχήµατα δεν απαιτείται να είναι κλειστά εφόσον:
— η µεταφορά πραγµατοποιείται κατευθείαν µεταξύ ενός παραγωγού και ενός άλλου επιχειρηµατία, οι οποίοι υπόκεινται
και οι δύο στο σύστηµα ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 9 και
— τα προϊόντα συνοδεύονται από έγγραφο στο οποίο εµφαίνονται τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και
— ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη έχουν ενηµερωθεί για τη µεταφορά και
έχουν συµφωνήσει. Η συµφωνία αυτή µπορεί να αφορά µία ή περισσότερες µεταφορές.

8. Αποθήκευση των προϊόντων
Για την αποθήκευση των προϊόντων, η διαχείριση των χώρων πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει την αναγνώριση
των παρτίδων και να αποκλείει την ανάµειξη ή τη ρύπανση µε προϊόντα ή/και ουσίες που δεν είναι σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό.

9. Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισµού
Εάν ένας επιχειρηµατίας θεωρεί ή υποπτεύεται ότι ένα προϊόν που έχει παραγάγει, παρασκευάσει, εισαγάγει ή παραλάβει από
άλλον επιχειρηµατία δεν συµµορφώνεται προς τον παρόντα κανονισµό, κινεί διαδικασίες είτε για να αφαιρέσει από το εν
λόγω προϊόν κάθε αναφορά στη βιολογική µέθοδο παραγωγής είτε για να διαχωρίσει και να εντοπίσει το προϊόν. Μπορεί να
το µεταποιήσει ή να το συσκευάσει ή να το διαθέσει στην αγορά, µόνον αφού διαλυθούν οι αµφιβολίες, εκτός εάν το προϊόν
διατεθεί στην αγορά χωρίς ένδειξη που αναφέρεται στη βιολογική µέθοδο παραγωγής. Σε περίπτωση αµφιβολίας, ο
επιχειρηµατίας ενηµερώνει αµέσως τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου. Ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου µπορεί να απαιτήσει
να µην διατεθεί το προϊόν στην αγορά µε ενδείξεις που αναφέρονται στη βιολογική µέθοδο παραγωγής, έως ότου βεβαιωθεί,
βάσει των πληροφοριών που λαµβάνει από τον επιχειρηµατία ή από άλλες πηγές, ότι οι αµφιβολίες έχουν διαλυθεί.
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Εάν ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου έχει τη βάσιµη υπόνοια ότι ένας επιχειρηµατίας προτίθεται να διαθέσει στην αγορά
προϊόν που δεν συµµορφώνεται προς τον παρόντα κανονισµό, αλλά που φέρει αναφορά στη βιολογική µέθοδο παραγωγής,
ο εν λόγω οργανισµός ή αρχή ελέγχου µπορεί να απαιτήσει να µην εµπορευθεί προσωρινά ο επιχειρηµατίας το προϊόν µε την
αναφορά αυτή. Η απόφαση αυτή συµπληρώνεται από την υποχρέωση αφαίρεσης από το προϊόν αυτό κάθε αναφοράς στη
βιολογική µέθοδο παραγωγής, εάν ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου είναι βέβαιος ότι το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις
του παρόντος κανονισµού. Εντούτοις, εάν η υπόνοια δεν επιβεβαιωθεί, η ανωτέρω απόφαση ακυρώνεται µε την παρέλευση
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος από τη λήψη της. Ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου ορίζει το διάστηµα αυτό. Ο
επιχειρηµατίας οφείλει να συνεργάζεται πλήρως µε τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου για τη διάλυση της υπόνοιας.
10. Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
Επί τω τέλει της επιθεώρησης, ο επιχειρηµατίας παρέχει στον οργανισµό ή στην αρχή ελέγχου δυνατότητα πρόσβασης σε
όλα τα µέρη της µονάδας και σε όλους τους χώρους, καθώς και στα λογιστικά βιβλία και στα σχετικά δικαιολογητικά
έγγραφα. Παρέχει στον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου οποιαδήποτε πληροφορία κριθεί αναγκαία για την επιθεώρηση.
Όταν ζητηθεί από τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου, ο επιχειρηµατίας υποβάλλει τα αποτελέσµατα των δικών του
προαιρετικών προγραµµάτων ελέγχου και δειγµατοληψιών.
Επιπλέον, οι εισαγωγείς και οι πρώτοι παραλήπτες πρέπει να υποβάλλουν όλες τις άδειες εισαγωγής σύµφωνα µε το άρθρο
11 παράγραφος 6 και τα πιστοποιητικά ελέγχου για εισαγωγή από τρίτες χώρες.
11. Ανταλλαγή πληροφοριών
Όταν ο επιχειρηµατίας και οι υπεργολάβοι του ελέγχονται από διαφορετικούς οργανισµούς ή αρχές ελέγχου, η δήλωση που
αναφέρεται στο σηµείο 3 πρέπει να περιλαµβάνει τη συναίνεση του επιχειρηµατία για λογαριασµό του και για λογαριασµό
των υπεργολάβων του, να µπορούν οι διάφοροι οργανισµοί ή αρχές ελέγχου να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τις
εργασίες που ελέγχουν, και να καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να υλοποιηθεί αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. Παραγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων, ζώων ή/και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται σε κάθε µονάδα που εµπλέκεται στην παραγωγή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4
παράγραφος 2, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), για δικό της λογαριασµό ή για
λογαριασµό τρίτων.
Η παραγωγή πρέπει να πραγµατοποιείται σε µονάδα, της οποίας οι παραγωγικές εγκαταστάσεις, τα αγροτεµάχια, οι
βοσκότοποι, οι υπαίθριοι χώροι άσκησης, οι χώροι ελεύθερης πρόσβασης των ζώων, τα κτηνοτροφικά κτίρια και, ενδεχοµένως, οι χώροι αποθήκευσης της συγκοµιδής, των φυτικών προϊόντων, των κτηνοτροφικών προϊόντων, των πρώτων υλών
και των εισροών διαχωρίζονται σαφώς από εκείνους κάθε άλλης µονάδας που δεν παράγει σύµφωνα µε τους κανόνες που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.
Η µεταποίηση, η συσκευασία ή/και η εµπορία µπορούν να πραγµατοποιούνται στη µονάδα παραγωγής, εφόσον οι
δραστηριότητες αυτές περιορίζονται στη δική της γεωργική παραγωγή.
Εφόσον αφορούν απευθείας πώληση στον τελικό καταναλωτή, οι ποσότητες αθροίζονται ανά ηµέρα.
Απαγορεύεται, εντός της µονάδας, η αποθήκευση πρώτων υλών άλλων από εκείνες που επιτρέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α).
Κατά την παραλαβή προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1, ο επιχειρηµατίας ελέγχει τη σφράγιση των συσκευασιών ή των
περιεκτών, στις περιπτώσεις που απαιτείται, καθώς και τις ενδείξεις που αναφέρονται στο σηµείο 7 των γενικών διατάξεων
του παρόντος παραρτήµατος. Το αποτέλεσµα της επαλήθευσης αυτής εγγράφεται µε σαφήνεια στα λογιστικά βιβλία που
αναφέρονται στο σηµείο 6 των γενικών διατάξεων.

Α.1. Φυτά και φυτικά προϊόντα που έχουν παραχθεί σε αγροκτήµατα ή έχουν συλλεχθεί
1. Αρχικός έλεγχος
Η πλήρης περιγραφή της µονάδας που αναφέρεται στο σηµείο 3 των γενικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος
πρέπει:
— να συντάσσεται ακόµη και όταν ο παραγωγός περιορίζει τη δραστηριότητα του στη συλλογή αυτοφυών φυτών,
— να αναφέρει τους χώρους αποθήκευσης και παραγωγής και τα αγροτεµάχια ή/και περιοχές συλλογής και, ενδεχοµένως, τους χώρους όπου πραγµατοποιούνται ορισµένες εργασίες µεταποίησης ή/και συσκευασίας και
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— να αναφέρει την ηµεροµηνία της τελευταίας χρήσης, στα αγροτεµάχια ή/και στις συγκεκριµένες περιοχές συλλογής
προϊόντων ασυµβίβαστων µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β).
Στην περίπτωση συλλογής αυτοφυών φυτών, τα συγκεκριµένα µέτρα που αναφέρονται στο σηµείο 3 των γενικών
διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος πρέπει να περιλαµβάνουν τις εγγυήσεις εκ µέρους τρίτων, τις οποίες µπορεί να
παράσχει ο παραγωγός, για να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι διατάξεις του παραρτήµατος Ι τµήµα Α σηµείο 4.
2. Γνωστοποιήσεις
Κάθε έτος, εντός προθεσµίας που καθορίζει ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου, ο παραγωγός πρέπει να γνωστοποιεί στον
οργανισµό ή την αρχή αυτή, το λεπτοµερές πρόγραµµα του παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεµάχιο.
3. Περισσότερες µονάδες παραγωγής υπό τη διαχείριση του ίδιου επιχειρηµατία
Όταν ένας επιχειρηµατίας εκµεταλλεύεται περισσότερες της µιας µονάδες παραγωγής στην ίδια περιοχή, οι µονάδες που
παράγουν φυτά ή φυτικά προϊόντα τα οποία δεν αναφέρονται στο άρθρο 1, καθώς επίσης και οι χώροι αποθήκευσης των
πρώτων υλών (λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σπόροι προς σπορά) υπόκεινται επίσης στο γενικό καθεστώς
ελέγχου που προβλέπεται στις γενικές διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος, καθώς και στις ειδικές διατάξεις για τον
έλεγχο όσον αφορά τα σηµεία 1, 2, 3, 4 και 6 των γενικών διατάξεων.
Σε αυτές τις µονάδες απαγορεύεται η παραγωγή της ίδιας ποικιλίας µε αυτές που παράγονται στη µονάδα η οποία
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του τµήµατος Α ή ποικιλίας που δεν µπορεί εύκολα να διακριθεί από αυτές.
Εντούτοις, οι παραγωγοί δύνανται να παρεκκλίνουν από τον κανόνα που προβλέπεται στην τελευταία περίοδο του
προηγούµενου εδαφίου:
α) στην περίπτωση παραγωγής προϊόντων πολυετών καλλιεργειών (καρποφόρα δένδρα µε εδώδιµους καρπούς, αµπέλια
και λυκίσκος), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
1. η εν λόγω παραγωγή πραγµατοποιείται στο πλαίσιο καθορισµένου σχεδίου µετατροπής, για το οποίο ο παραγωγός δεσµεύεται επισήµως και το οποίο προβλέπει την έναρξη της µετατροπής του τελευταίου µέρους των εν λόγω
εκτάσεων σε βιολογική παραγωγή στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα, το οποίο δεν υπερβαίνει σε καµία
περίπτωση πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο,
2. έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλιστεί ο αδιάλειπτος διαχωρισµός των προϊόντων που προέρχονται από εκάστη των εν λόγω µονάδων,
3. ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου ενηµερώνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συγκοµιδή εκάστου των εν λόγω
προϊόντων,
4. αµέσως µετά τη συγκοµιδή, ο παραγωγός ανακοινώνει στον οργανισµό ή στην αρχή ελέγχου τις ακριβείς
ποσότητες που συγκοµίστηκαν στις σχετικές µονάδες και ταυτοχρόνως όλα τα ειδικά διακριτικά χαρακτηριστικά
τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση της παραγωγής (όπως η ποιότητα, το χρώµα, το µέσο βάρος κλπ.)· βεβαιώνει
ότι έχουν εφαρµοστεί τα µέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλίζεται ο διαχωρισµός των προϊόντων,
5. το σχέδιο µετατροπής και τα µέτρα που αναφέρονται στο σηµείο 1 και στο σηµείο 3 των γενικών διατάξεων έχουν
εγκριθεί από τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου. Η έγκριση αυτή πρέπει να επιβεβαιώνεται κάθε έτος µετά την
έναρξη του σχεδίου µετατροπής·
β) στην περίπτωση εκτάσεων που προορίζονται για γεωργική έρευνα η οποία εγκρίνεται από τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών, εφόσον πληρούνται οι όροι 2, 3 και 4, καθώς και το σχετικό µέρος του όρου 5 που προβλέπονται
στο στοιχείο α)·
γ) στην περίπτωση παραγωγής σπόρων προς σπορά, πολλαπλασιαστικού υλικού αγενούς πολλαπλασιασµού και φυταρίων, εφόσον τηρούνται οι όροι 2, 3 και 4, καθώς και το σχετικό µέρος του όρου 5 που προβλέπονται στο στοιχείο
α)·
δ) στην περίπτωση βοσκοτόπων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη βοσκή.

Α.2. Ζώα και ζωικά προϊόντα κτηνοτροφίας
1. Αρχικός έλεγχος
Κατά την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται ειδικά στα κτηνοτροφικά προϊόντα, η πλήρης
περιγραφή της µονάδας που αναφέρεται στο σηµείο 3 των γενικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος πρέπει να
περιλαµβάνει:
— πλήρη περιγραφή των κτιρίων στα οποία γίνεται η εκτροφή, των βοσκοτόπων, των υπαίθριων χώρων άσκησης, των
χώρων ελεύθερης πρόσβασης των ζώων κ.λπ., και, κατά περίπτωση, των χώρων αποθήκευσης, συσκευασίας και
µεταποίησης των ζώων, των κτηνοτροφικών προϊόντων, των πρώτων υλών και των εισροών,
— πλήρη περιγραφή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης της κόπρου.
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Τα συγκεκριµένα µέτρα που αναφέρονται στο σηµείο 3 των γενικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος πρέπει να
περιλαµβάνουν:
— σχέδιο διασποράς της κόπρου, το οποίο εγκρίνεται από τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου, σε συνδυασµό µε πλήρη
περιγραφή των εκτάσεων που χρησιµοποιούνται για φυτικές καλλιέργειες,
— ενδεχοµένως, όσον αφορά τη διασπορά της κόπρου, τις έγγραφες συµφωνίες µε άλλες εκµεταλλεύσεις που πληρούν
τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού,
— σχέδιο διαχείρισης για τη µονάδα βιολογικής κτηνοτροφίας (π.χ. της διατροφής, της αναπαραγωγής, της υγείας
κ.λπ.).

2. Ταυτοποίηση των ζώων
Η ταυτότητα των ζώων πρέπει να προσδιορίζεται µονίµως µε τεχνικές κατάλληλες για κάθε είδος, ατοµικώς µεν για τα
µεγάλα θηλαστικά, ατοµικώς δε ή οµαδικώς για τα πουλερικά και τα µικρά θηλαστικά.

3. Φάκελοι των ζώων
Οι φάκελοι των ζώων πρέπει να τηρούνται υπό µορφή µητρώου και να είναι πάντοτε διαθέσιµοι στις αρχές ή τους
οργανισµούς ελέγχου στη διεύθυνση της εκµετάλλευσης.
Οι φάκελοι αυτοί, οι οποίοι πρέπει να περιγράφουν πλήρως το σύστηµα διαχείρισης της αγέλης ή του σµήνους, πρέπει
να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
— ανά είδος, για τα ζώα που εισέρχονται στην εκµετάλλευση: προέλευση και ηµεροµηνία εισόδου, περίοδος µετατροπής, αναγνωριστικά στοιχεία και κτηνιατρικός φάκελος,
— για τα ζώα που εξέρχονται από την εκµετάλλευση: ηλικία, αριθµός ζώων, βάρος σε περίπτωση σφαγής, αναγνωριστικά στοιχεία και προορισµός,
— τις ενδεχόµενες απώλειες ζώων και τους σχετικούς λόγους,
— όσον αφορά τις ζωοτροφές: είδος ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων των συµπληρωµάτων διατροφής, αναλογία των
διαφόρων συστατικών του σιτηρεσίου και περίοδοι πρόσβασης στους χώρους ελεύθερης βόσκησης, περίοδοι
εποχικής µετακίνησης ποιµνίων εφόσον ισχύουν σχετικοί περιορισµοί,
— όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών, τις θεραπευτικές αγωγές και την κτηνιατρική φροντίδα: ηµεροµηνία
αγωγής, διάγνωση, είδος του θεραπευτικού προϊόντος, µέθοδος αγωγής και εντολή του κτηνίατρου για την παροχή
κτηνιατρικής φροντίδας µε αιτιολόγηση και επιβαλλόµενη περίοδο αναµονής πριν από την εµπορία των κτηνοτροφικών προϊόντων.

4. Περισσότερες µονάδες παραγωγής υπό τη διαχείριση του ίδιου επιχειρηµατία
Όταν ένας παραγωγός, σύµφωνα µε το σηµείο 1.6 του τµήµατος Β και το σηµείο 1.3 του τµήµατος Γ του παραρτήµατος
Ι, διαχειρίζεται περισσότερες της µιας µονάδες παραγωγής, οι µονάδες παραγωγής ζώων ή κτηνοτροφικών προϊόντων που
δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 υπόκεινται επίσης στο σύστηµα ελέγχου όσον αφορά το σηµείο 1 του παρόντος
τµήµατος σχετικά µε τα ζώα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς και τις διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση των
ζώων, τους φακέλους των ζώων και τις αρχές που διέπουν την αποθήκευση των προϊόντων που χρησιµοποιούνται για την
εκτροφή.
Για τις εκµεταλλεύσεις που διεξάγουν γεωργική έρευνα, µπορεί να εγκριθεί παρέκκλιση όσον αφορά την απαίτηση για τα
διάφορα υπαγόµενα είδη του σηµείου 1.6 του µέρους Β του παραρτήµατος Ι από τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου σε
συµφωνία µε την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
— έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα, κατόπιν συµφωνίας µε τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου, για να εξασφαλιστεί ο
αδιάλειπτος διαχωρισµός µεταξύ των ζώων, των κτηνοτροφικών προϊόντων, της κόπρου και των ζωοτροφών εκάστης
των µονάδων,
— ο παραγωγός ενηµερώνει εκ των προτέρων τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου για κάθε παράδοση ή πώληση των
ζώων ή κτηνοτροφικών προϊόντων·
— ο επιχειρηµατίας ανακοινώνει στον οργανισµό ή στην αρχή ελέγχου τις ακριβείς ποσότητες που παρήχθησαν στις
µονάδες και ταυτοχρόνως όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση των προϊόντων βεβαιώνει ότι
έχουν εφαρµοστεί τα µέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλίζεται ο διαχωρισµός των προϊόντων.

5. Λοιπές απαιτήσεις
Κατά παρέκκλιση αυτών των κανόνων, επιτρέπεται η αποθήκευση κτηνιατρικών αλλοπαθητικών φαρµάκων και αντιβιοτικών στην εκµετάλλευση, υπό τον όρον ότι για τα φάρµακα αυτά έχει δοθεί συνταγή από κτηνίατρο στο πλαίσιο των
θεραπευτικών αγωγών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, ότι τα φάρµακα αποθηκεύονται σε επιτηρούµενο χώρο και
καταχωρούνται στο µητρώο της εκµετάλλευσης.
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Β. Μονάδες παρασκευής φυτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και τροφίµων που αποτελούνται από φυτικά
και κτηνοτροφικά προϊόντα
Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται σε κάθε µονάδα που εµπλέκεται στην παρασκευή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4
παράγραφος 3, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, για δικό της λογαριασµό ή για λογαριασµό
τρίτων, και που περιλαµβάνει επίσης ιδίως:
— µονάδες που ασχολούνται µε τη συσκευασία ή/και την ανασυσκευασία των εν λόγω προϊόντων,
— µονάδες που ασχολούνται µε την επισήµανση ή/και τη νέα επισήµανση των εν λόγω προϊόντων.
1. Αρχικός έλεγχος
Η πλήρης περιγραφή της µονάδας που αναφέρεται στο σηµείο 3 των γενικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος
πρέπει να αναφέρει τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την παραλαβή, τη µεταποίηση, τη συσκευασία, την
επισήµανση και την αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων πριν και µετά τις εργασίες, καθώς και τις διαδικασίες για τη
µεταφορά των προϊόντων.
2. Λογιστικά βιβλία
Τα λογιστικά βιβλία που αναφέρονται στο σηµείο 6 των γενικών διατάξεων πρέπει να περιλαµβάνουν την επαλήθευση
που αναφέρεται στο σηµείο 5 της παρούσας ενότητας.
3. Μονάδες παρασκευής που χειρίζονται και προϊόντα µη βιολογικής παραγωγής
Όταν στη µονάδα παρασκευής παρασκευάζονται, συσκευάζονται ή αποθηκεύονται και προϊόντα µη αναφερόµενα στο
άρθρο 1:
— η µονάδα πρέπει να διαθέτει χώρους που διαχωρίζονται τοπικά ή χρονικά εντός των εγκαταστάσεων για την
αποθήκευση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, πριν και µετά τις εργασίες,
— οι εργασίες πρέπει να πραγµατοποιούνται σε πλήρη σειρά, διαχωριζόµενες τοπικά ή χρονικά από ανάλογες εργασίες
που αφορούν προϊόντα µη καλυπτόµενα από το άρθρο 1,
— εάν οι εν λόγω εργασίες δεν πραγµατοποιούνται σε τακτικά διαστήµατα ή σε καθορισµένη ηµέρα, πρέπει να
προαναγγέλλονται εντός προθεσµίας οριζόµενης σε συµφωνία µε τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου,
— πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα, για να εξασφαλίζεται η αναγνώριση των παρτίδων και να αποφεύγονται
αναµείξεις ή ανταλλαγές µε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος κανονισµού,
— οι εργασίες που αφορούν προϊόντα σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος κανονισµού πρέπει να εκτελούνται µόνο
µετά από καθαρισµό του εξοπλισµού παραγωγής. Πρέπει να ελέγχεται και να καταγράφεται η αποτελεσµατικότητα
των µέτρων καθαρισµού.
4. Συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων σε µονάδες παρασκευής
Το γάλα, τα αυγά και τα προϊόντα αυγών της βιολογικής γεωργίας πρέπει να συλλέγονται ανεξάρτητα από τα προϊόντα
που δεν παράγονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Κατά παρέκκλιση και µε την επιφύλαξη της προηγούµενης
έγκρισης του οργανισµού ή της αρχής ελέγχου, ταυτόχρονη συλλογή µπορεί να γίνεται, όταν λαµβάνονται τα κατάλληλα
µέτρα για να προλαµβάνεται η πιθανή ανάµειξη ή ανταλλαγή µε προϊόντα που δεν παράγονται σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό και για να εξασφαλίζεται η αναγνώριση των προϊόντων που παράγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού. Ο επιχειρηµατίας διατηρεί τα στοιχεία που αφορούν τις ηµέρες, ώρες, κύκλωµα συλλογής καθώς
και την ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής των προϊόντων και τα θέτει στη διάθεση του οργανισµού ή της αρχής ελέγχου.
5. Παραλαβή προϊόντων από άλλες µονάδες
Κατά την παραλαβή προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1, ο επιχειρηµατίας ελέγχει τη σφράγιση των συσκευασιών ή
των περιεκτών, στις περιπτώσεις που απαιτείται, καθώς και τις ενδείξεις που αναφέρονται στο σηµείο 7 των γενικών
διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος. Ο επιχειρηµατίας αντιπαραβάλλει τις πληροφορίες της επισήµανσης που
αναφέρεται στο σηµείο 7 των γενικών διατάξεων µε τις πληροφορίες των συνοδευτικών εγγράφων. Το αποτέλεσµα των
επαληθεύσεων αυτών εγγράφεται µε σαφήνεια στα λογιστικά βιβλία που αναφέρονται στο σηµείο 6 των γενικών
διατάξεων.

Γ. Εισαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων, ζώων, κτηνοτροφικών προϊόντων και ειδών διατροφής αποτελουµένων από φυτικά προϊόντα ή/και κτηνοτροφικά προϊόντα από τρίτες χώρες
Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται σε κάθε επιχειρηµατία που εµπλέκεται, ως εισαγωγέας ή/και ως πρώτος παραλήπτης, στην
εισαγωγή ή/και παραλαβή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, για δικό τον λογαριασµό ή για
λογαριασµό άλλου επιχειρηµατία. Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος νοούνται ως:
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— εισαγωγέας: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο προσκοµίζει ένα φορτίο για θέση
σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπου,
— πρώτος παραλήπτης: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο α), στο οποίο
παραδίδεται το φορτίο και το οποίο θα το παραλάβει για περαιτέρω παρασκευή ή/και εµπορία.
1. Αρχικός έλεγχος
Εισαγωγείς
— Η πλήρης περιγραφή της µονάδας που αναφέρεται στο σηµείο 3 των γενικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος
πρέπει να περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα και τις δραστηριότητες εισαγωγής τις οποίες ασκεί,
αναφέροντας τα σηµεία εισόδου των προϊόντων στην Κοινότητα και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις προτίθεται να
χρησιµοποιήσει ο εισαγωγέας για την αποθήκευση των εισαγοµένων προϊόντων, έως ότου παραδοθούν στον πρώτο
παραλήπτη.
— Επιπλέον, η δήλωση που αναφέρεται στο σηµείο 3 των γενικών διατάξεων πρέπει να περιλαµβάνει δέσµευση του
εισαγωγέα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις χρησιµοποιήσει ο εισαγωγέας για την αποθήκευση των προϊόντων θα υπόκεινται σε έλεγχο, είτε από τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου ή, εάν οι εν λόγω
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε άλλο κράτος µέλος ή περιοχή, από οργανισµό ή αρχή ελέγχου που έχει
εγκριθεί προς το σκοπό αυτό στο εν λόγω κράτος µέλος ή περιοχή.
Πρώτος παραλήπτης
— Η πλήρης περιγραφή της µονάδας που αναφέρεται στο σηµείο 3 των γενικών διατάξεων πρέπει να αναφέρει τις
εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την παραλαβή και την αποθήκευση. Στην περίπτωση που ασκούνται και
άλλες δραστηριότητες, όπως µεταποίηση, συσκευασία, επισήµανση και αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων πριν
και µετά τις εργασίες, καθώς και µεταφορά των προϊόντων, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του τµήµατος Β.
Όταν ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης είναι το ίδιο νοµικό πρόσωπο και λειτουργούν σε µία και µόνη µονάδα, οι
εκθέσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3 των γενικών διατάξεων µπορούν να συντάσσονται ως ενιαία έκθεση.
2. Λογιστικά βιβλία
Όταν ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης δεν λειτουργούν σε µία και µόνη µονάδα, πρέπει να τηρούν και οι δύο
βιβλία αποθήκης και χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς.
Κατόπιν αιτήσεως του οργανισµού ή της αρχής ελέγχου, πρέπει να παρέχονται τα λεπτοµερή στοιχεία για τις ρυθµίσεις
µεταφοράς από τον εξαγωγέα στην τρίτη χώρα έως τον πρώτο παραλήπτη και από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του
πρώτου παραλήπτη έως τους παραλήπτες εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
3. Πληροφορίες για τα εισαγόµενα φορτία
Ο εισαγωγέας, το αργότερο τη στιγµή της υποβολής του πιστοποιητικού στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2001 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου
2001, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν το πιστοποιητικό ελέγχου για
εισαγωγές από τρίτες χώρες σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου περί του
βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής (1) ενηµερώνει τον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου για κάθε φορτίο που πρόκειται να εισαχθεί στην Κοινότητα,
αναφέροντας:
— το όνοµα και τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη,
— τα στοιχεία που ο εν λόγω οργανισµός ή αρχή ενδεχοµένως του ζητεί, όπως αντίγραφο του πιστοποιητικού ελέγχου
για την εισαγωγή προϊόντων προερχόµενων από βιολογικές καλλιέργειες. Κατόπιν αιτήσεως του οργανισµού ή της
αρχής ελέγχου του εισαγωγέα, αυτός οφείλει να διαβιβάσει τις πληροφορίες στον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου του
πρώτου παραλήπτη.
4. Εισαγωγείς και πρώτοι παραλήπτες που χειρίζονται και προϊόντα µη βιολογικής παραγωγής
Όταν εισαγόµενα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 αποθηκεύονται σε αποθηκευτικούς χώρους, όπου αποθηκεύονται και άλλα αγροτικά προϊόντα ή είδη διατροφής, τότε:
— τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 πρέπει να φυλάσσονται χωριστά από τα λοιπά γεωργικά προϊόντα ή/και
είδη διατροφής,
— πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα, για να εξασφαλίζεται η αναγνώριση των φορτίων και να αποφεύγονται
αναµείξεις ή ανταλλαγές µε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες του παρόντος κανονισµού.
(1) ΕΕ L 243 της 13.9.2001, σ. 3.
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5. Επισκέψεις ελέγχου
Ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου ελέγχει τα βιβλία αποθήκης και τους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς που
αναφέρονται στο τµήµα Γ σηµείο 2 και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) και
στο άρθρο 11 παράγραφος 3 και που έχουν θεσπιστεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1788/2001.
Όταν ο εισαγωγέας εκτελεί τις εργασίες εισαγωγής από περισσότερες µονάδες ή εγκαταστάσεις, οφείλει να διαθέσει, αν
του ζητηθεί, τις εκθέσεις που προβλέπονται στα σηµεία 3 και 5 των γενικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος για
καθεµία από τις εγκαταστάσεις αυτές.
6. Παραλαβή προϊόντων από τρίτη χώρα
Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 εισάγονται από τρίτες χώρες σε κατάλληλη συσκευασία ή περιέκτες, που
έχουν κλεισθεί κατά τρόπο που να αποκλείεται η αντικατάσταση του περιεχοµένου και που αναγράφουν τα στοιχεία
αναγνώρισης του εξαγωγέα, καθώς και άλλα σηµεία και αριθµούς που χρησιµεύουν για να ταυτίζεται η παρτίδα µε το
πιστοποιητικό ελέγχου για εισαγωγή από τρίτες χώρες.
Κατά την παραλαβή ενός προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1 και που εισάγεται από τρίτη χώρα, ο πρώτος
παραλήπτης ελέγχει τη σφράγιση της συσκευασίας ή του περιέκτη, καθώς και την αντιστοιχία των στοιχείων αναγνώρισης
του φορτίου µε το πιστοποιητικό που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1788/2001. Το αποτέλεσµα της
επαλήθευσης αυτής εγγράφεται µε σαφήνεια στα λογιστικά βιβλία που αναφέρονται στο τµήµα Γ σηµείο 2.
∆. Μονάδες εµπλεκόµενες στην παραγωγή, παρασκευή ή εισαγωγή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1, οι οποίες έχουν αναθέσει σε τρίτους υπεργολάβους εν µέρει ή εν όλω τις σχετικές τρέχουσες
εργασίες.
Αρχικός έλεγχος
Σε σχέση µε τις εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους υπεργολάβους, η πλήρης περιγραφή που αναφέρεται στο σηµείο 3 των
γενικών διατάξεων πρέπει να περιλαµβάνει:
— κατάλογο των υπεργολάβων µε περιγραφή των δραστηριοτήτων τους και µνεία των οργανισµών ή αρχών ελέγχου στους
οποίους υπόκεινται· οι εν λόγω υπεργολάβοι πρέπει να έχουν συµφωνήσει να υπόκειται η εκµετάλλευση τους στο
καθεστώς ελέγχου του άρθρου 9, σύµφωνα µε τα σχετικά τµήµατα του παραρτήµατος III,
— όλα τα συγκεκριµένα µέτρα, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων κατάλληλο σύστηµα τήρησης λογιστικών βιβλίων, τα
οποία πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της µονάδας για να εξασφαλισθεί ότι µπορούν να εντοπισθούν οι προµηθευτές
και, αν διαφέρουν, οι πωλητές των προϊόντων που ο επιχειρηµατίας διαθέτει στην αγορά, καθώς και οι παραλήπτες τους
και, αν διαφέρουν, οι αγοραστές τους.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2492/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα του βοείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 29
παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2789/98 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1204/2001 (4), προβλέπει, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2001,
προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 24/2001 (6).

(1)

Οι δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες όσον αφορά την
εξαγωγή του βοείου κρέατος και η πείρα που αποκτήθηκε
από τις παρεκκλίσεις που είχαν γίνει αποδεκτές, καθιστούν
σκόπιµο να µετατραπούν σε µόνιµους όρους οι υφιστάµενες
προσωρινές παρεκκλίσεις σχετικά µε τη διάρκεια ισχύος των
πιστοποιητικών εισαγωγής που περιλαµβάνουν προκαθορισµό της επιστροφής όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρµογής
των όρων του άρθρου 10 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1445/95 στα προϊόντα που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 0202. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να συµπεριληφθούν αυτοί οι όροι στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1445/95.

(2)

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

(3)

«Για τις εξαγωγές των προϊόντων για τα οποία ζητείται επιστροφή και τα οποία υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού
εξαγωγής που περιλαµβάνει προκαθορισµό της επιστροφής, η
διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καθορίζεται σε:
— πέντε µήνες συν τον τρέχοντα µήνα για τα προϊόντα που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0102 10 και 75 ηµέρες για τα
προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0102 90 και
1602,
— 60 ηµέρες για τα άλλα προϊόντα,

από την ηµεροµηνία έκδοσης κατά την έννοια του άρθρου 23
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της
Επιτροπής (*).
(*) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.»

2. Στο άρθρο 10 παράγραφος 5, η πρώτη φράση και το πρώτο
µέρος της δεύτερης φράσης αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

«Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αιτήσεις πιστοποιητικών που αφορούν ποσότητα που δεν υπερβαίνει τους 22
τόνους προϊόντων και που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0201 και 0202 δεν υπόκεινται στην προθεσµία των πέντε
ηµερών. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση του άρθρου
8, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών περιορίζεται σε
πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της έκδοσής
τους κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και οι αιτήσεις και τα
πιστοποιητικά περιλαµβάνουν στη θέση 20 την ακόλουθη
µνεία.»

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 2
Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
315 της 1.12.2001, σ. 29.
347 της 23.12.1998, σ. 33.
163 της 20.6.2001, σ. 13.
143 της 27.6.1995, σ. 35.
3 της 6.1.2001, σ. 9.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά εξαγωγής που περιλαµβάνουν
προκαθορισµό της επιστροφής τα οποία ζητούνται από την 1η
Ιανουαρίου 2002.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2493/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη διάθεση ορισµένων προϊόντων αλιείας που έχουν αποτελέσει αντικείµενο απόσυρσης από την
αγορά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση αγορών στον τοµέα
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το
άρθρο 17 παράγραφος 5 και το άρθρο 21 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, τα προϊόντα
αλιείας που αποσύρονται από την αγορά από τις οργανώσεις παραγωγών πρέπει να διατεθούν για προορισµό ο
οποίος να µην επηρεάζει την οµαλή διάθεση άλλων
προϊόντων. Μπορεί να χορηγηθεί χρηµατική αντιστάθµιση,
υπό τον όρο ότι τηρείται η εν λόγω απαίτηση για τη
διάθεση των προϊόντων που αποσύρονται.
Τα ρυθµιστικά µέτρα της αγοράς είναι πλήρως αποτελεσµατικά µόνον εφόσον τα αποσυρόµενα προϊόντα δεν επανεισέρχονται στο σύνηθες εµπορικό κύκλωµα των προϊόντων
αυτών. Κατά συνέπεια, πρέπει να αποκλεισθεί οποιοσδήποτε
προορισµός που θα µπορούσε να επηρεάσει µέσω υποκατάστασης το επίπεδο κατανάλωσης προϊόντων που δεν έχουν
αποτελέσει αντικείµενο ρυθµιστικών µέτρων της αγοράς.
Είναι εποµένως αναγκαίο να προβλεφθούν επιλογές
διάθεσης για τα αποσυρόµενα προϊόντα που τηρούν την
υποχρέωση αυτή, και να καθορισθούν οι όροι υπό τους
οποίους µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εν λόγω επιλογές
διάθεσης.

(4)

Πρέπει, εποµένως, να καταργηθεί και να αντικαθισταθεί ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1501/83 της Επιτροπής, της 9ης
Ιουνίου 1983, για τη διάθεση ορισµένων προϊόντων της
αλιείας για τα οποία έχουν ληφθεί µέτρα ρύθµισης της
αγοράς (2). Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να καταργηθεί ο
εν λόγω κανονισµός.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά από τις
οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα της αλιείας, σύµφωνα µε το
άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, και τα οποία δεν
(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 152 της 10.6.1983, σ. 22.

προορίζονται να λάβουν ενίσχυση στη µεταφορά που αναφέρεται
στο άρθρο 23 του εν λόγω κανονισµού, διατίθενται σύµφωνα µε
τις ακόλουθες επιλογές:
α) υπό την ευθύνη των κρατών µελών, δωρεάν διανοµή ως έχουν
για ιδία κατανάλωση για αγαθοεργούς σκοπούς ή φιλανθρωπικά
ιδρύµατα εγκατεστηµένα στην Κοινότητα, καθώς και σε
πρόσωπα αναγνωρισµένα από την εθνική νοµοθεσία τους ως
έχοντα δικαίωµα δηµόσιας αρωγής·
β) χρήση ως έχουν νωπών ή διατηρηµένων για ζωοτροφές·
γ) χρήση µετά µεταποίηση σε άλευρα για ζωοτροφές·
δ) χρήση ως δόλωµα·
ε) χρήση για σκοπούς εκτός διατροφής.
2.
Άλλες επιλογές διάθεσης εκτός αυτών που προβλέπονται
στην παράγραφο 1 µπορούν να επιτρέπονται για συγκεκριµένους
σκοπούς από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους.

Άρθρο 3
1.
Η διάθεση προϊόντων σύµφωνα µε τις επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) πραγµατοποιείται υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά:
α) καθίστανται ακατάλληλα για την κατανάλωση από τον άνθρωπο
αµέσως µετά την απόσυρση τους από την αγορά,
β) διατίθενται προς πώληση κατά τρόπο ώστε να µπορούν να έχουν
πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες σύµφωνα µε
τα περιφερειακά και τοπικά ήθη και έθιµα. Οι αγοραστές πρέπει
να προσδιορίζουν και αναλαµβάνουν δεσµεύσεις ως προς τη
χρήση των προϊόντων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της
πώλησης.
2.
Βάσει των πωλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
χορηγείται τιµολόγιο ή απόδειξη στην οποία αναφέρεται, ιδίως, η
ταυτότητα του πωλητή και του αγοραστή, ο προορισµός που
επιφυλάσσεται για τα προϊόντα, η τιµή πώλησης και οι σχετικές
ποσότητες. Αντίγραφο του εν λόγω τιµολογίου ή απόδειξη διαβιβάζεται από την οργάνωση παραγωγών στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους τουλάχιστον κάθε τρεις µήνες.
3.
Στην περίπτωση που οι οργανώσεις παραγωγών αποδεικνύουν
στο οικείο κράτος µέλος ότι δεν βρέθηκε αγοραστής των προϊόντων
κατά τη διάθεση προς πώληση που προβλέπεται στην παράγραφο
1, τα προϊόντα αχρηστεύονται από τις οργανώσεις παραγωγών υπό
τον έλεγχο των κρατών µελών. Οι σχετικές ποσότητες κοινοποιούνται από τις οργανώσεις παραγωγών στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους κατά τα χρονικά διαστήµατα που προβλέπονται
στην παράγραφο 2, δεύτερη πρόταση.
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Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη και την καταστολή των περιπτώσεων απάτης
στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται στον παρόντα κανονισµό. Μεριµνούν ώστε να µην µεταβάλλεται ο
προβλεπόµενος προορισµός των διατιθέµενων προϊόντων. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, το
αργότερο ένα µήνα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, τα µέτρα που έλαβε για τη θέση του σε
εφαρµογή.
Άρθρο 4
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1501/83 καταργείται.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2494/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 80/2001 όσον αφορά τις επιλογές διάθεσης των
αλιευτικών προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά
ανάλογα µε τις επιλογές διάθεσης που καθορίζονται από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1501/83 της Επιτροπής (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο
34 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 80/2001 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2001, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις σχετικά µε την
αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, καθώς και τον
καθορισµό των τιµών και των παρεµβάσεων στο πλαίσιο της
κοινής οργάνωσης αγορών στον τοµέα των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (2), τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, για κάθε προϊόν που αποτέλεσε αντικείµενο απόσυρσης, τις αξίες και τις διατεθείσες ποσότητες,

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1501/83 καταργήθηκε και αντικαταστήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2493/2001 (4),
µε τον οποίο ιδίως αυξήθηκε ο αριθµός των υφιστάµενων
επιλογών διάθεσης.

(3)

Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 80/2001.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα VIII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 80/2001, ο πίνακας 9 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Χρήση των αποσύρσεων
Κωδικός

FMEAL
OTHER
NOALIM
DIST
BAIT

Χρήση των αποσύρσεων

Χρήση κατόπιν µεταποιήσεως σε άλευρο (ζωοτροφές)
Χρήση σε νωπή ή διατηρηµένη κατάσταση (ζωοτροφές)
Χρήση εκτός διατροφής
∆ωρεάν διανοµή
∆όλωµα»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 13 της 17.1.2001, σ. 3.

(3) ΕΕ L 152 της 10.6.1983, σ. 22.
(4) Βλέπε σελίδα 20 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2495/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2406/96 του Συµβουλίου περί καθορισµού κοινών
προδιαγραφών εµπορίας ορισµένων αλιευτικών προϊόντων
αλιευµάτων στην κύρια λεκάνη. Η IBSFC (διεθνής επιτροπή
για τη διατήρηση των αλιευτικών πεδίων της Βαλτικής) δεν
έχει ορίσει ελάχιστο µέγεθος για τη ρέγγα της Βαλτικής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 3,

(4)

Είναι εποµένως ανάγκη να προβλεφθεί η εµπορία των ανωτέρω ψαριών, καθορίζοντας µεγαλύτερο αριθµό κατηγοριών.

(5)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα σήµερα
ισχύοντα µεγέθη στη βόρεια ζώνη της Βαλτικής Θάλασσας.
Η αναθεώρηση αυτή συνιστά τροποποίηση των κοινών προδιαγραφών εµπορίας οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 140/2000.

(6)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2406/96 του Συµβουλίου (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2578/2000 (3), θεσπίστηκε κυρίως η νέα κλίµακα
κατάταξης για τη ρέγγα του είδους Clupea harengus. Όσον
αφορά τη ρέγγα της Βαλτικής η κλίµακα αυτής της κατάταξης ορίζει µία και µόνη ιδιαίτερη κατηγορία µεγέθους για
τα προϊόντα που αλιεύεται και εκφορτώνεται βορείως του
γεωγραφικού πλάτους 59 ° 30 καθώς επίσης και µία και
µόνη ιδιαίτερη κατηγορία µεγέθους για τα προϊόντα που
αλιεύονται και εκφορτώνονται νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 59 ° 30.

(2)

Η ιδιαίτερη κατηγορία µεγέθους για τη ρέγγα της Βαλτικής
η οποία αλιεύεται και εκφορτώνεται βορείως του γεωγραφικού πλάτους 59 ° 30 δεν καλύπτει πλέον τις πραγµατικές
ανάγκες της αγοράς στην εν λόγω ζώνη, οπότε υπάρχει
ανάγκη ορισµού περισσότερων κατηγοριών µεγέθους.

(3)

Όντως, στη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας, σηµειώθηκε αισθητή µείωση του µέσου βάρους και του µέσου
µήκους της ρέγγας στην κύρια λεκάνη της Βαλτικής Θάλασσας. Αποτέλεσµα αυτού ήταν ότι η ρέγγα σκανδιναβικού
τύπου (µικρού µεγέθους αλλά αρκετά ώριµης ηλικίας) συνιστά την πλειονότητα του αλιευτικού αποθέµατος και των

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2406/96, η κατηγορία µεγέθους που ισχύει για τη ρέγγα (Clupea harengus) της
Βαλτικής, η οποία αλιεύεται και εκφορτώνεται βορείως του γεωγραφικού πλάτους 59 ° 30 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 334 της 23.12.1996, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ελάχιστα µεγέθη που πρέπει να τηρούνται βάσει των όρων
που προβλέπονται από τους κανονισµούς που αναφέρονται
στο άρθρο 7

Κλίµακα κατάταξης

Είδος ψαριού

Ρέγγα του Ατλαντικού
(Clupea harengus)

Μέγεθος

Kg/τεµάχιο

Αριθµός
τεµαχίων/kg

Περιοχή

1

0,250 και άνω

το πολύ 4

1

2

από 0,125 έως 0,250

5 έως 8

2

3

από 0,085 έως 0,125

9 έως 11

4(α)

από 0,050 έως 0,085

12 έως 20

Βαλτικής
εκφορτωτου γεωπλάτους

4(β)

από 0,036 έως 0,085

12 έως 27

Ρέγγα της Βαλτικής
αλιευόµενη και εκφορτωνόµενη βορείως του γεωγραφικού
πλάτους
59° 30

4(γ)

από 0,057 έως 0,085

12 έως 17

5

από 0,031 έως 0,057

18 έως 32

6

από 0,023 έως 0,031

33 έως 44

Ρέγγα της
αλιευόµενη και
νόµενη νοτίως
γραφικού
59° 30

3

Γεωγραφική ζώνη

ICES V b (ζώνη ΕΚ)

Ελάχιστο µέγεθος

20 cm

(α)

20 cm

(β)

18 cm
20 cm
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2496/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη χορήγηση αντισταθµιστικής αποζηµίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύµατα τόνου που
παραδόθηκαν στη βιοµηχανία µεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 31 Μαρτίου 2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Οι ποσότητες παλαµίδας [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν στη βιοµηχανία
µεταποίησης που είναι εγκατεστηµένη στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ήσαν υψηλότερες κατά τη διάρκεια του
σχετικού τριµήνου από τις ποσότητες που πωλήθηκαν και
παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου τριµήνου
των τριών προηγούµενων αλιευτικών περιόδων. ∆εδοµένου
ότι οι ποσότητες αυτές υπερβαίνουν το όριο που ορίζεται
από το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000, οι συνολικές ποσότητες των προϊόντων αυτών,
για τις οποίες καταβάλλεται αποζηµίωση, θα πρέπει ως εκ
τούτου να περιοριστούν.

(7)

Κατ’ εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 ανωτάτων
ορίων για τον υπολογισµό του ποσού αποζηµίωσης που
χορηγείται σε κάθε οργάνωση παραγωγών, θα πρέπει να
καθοριστεί η κατανοµή των επιλέξιµων ποσοτήτων µεταξύ
των οικείων οργανώσεων παραγωγών αναλογικώς προς τις
αντίστοιχες παραγωγές τους κατά τη διάρκεια του ιδίου
τριµήνου των αλιευτικών περιόδων 1998, 1999 και 2000.

(8)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο
27 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Η αντισταθµιστική αποζηµίωση που προβλέπεται από το
άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 χορηγείται
υπό ορισµένους όρους στις οργανώσεις παραγωγών τόνου
της Κοινότητας για τις ποσότητες τόνου που παραδίδονται
στη βιοµηχανία µεταποίησης κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού τριµήνου, το οποίο αφορούν οι διαπιστώσεις τιµών,
όταν ταυτόχρονα η τριµηνιαία µέση τιµή αγοράς στην κοινοτική αγορά και η τιµή εισαγωγής προσαυξηµένη ενδεχοµένως κατά το ποσό της επιβληθείσας εξισωτικής εισφοράς,
ευρίσκοντο σε επίπεδο κατώτερο από το 87 % της κοινοτικής τιµής παραγωγού του εν λόγω προϊόντος.
Η εξέταση της κατάστασης που επικρατεί στην κοινοτική
αγορά επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι, για την παλαµίδα [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], κατά τη διάρκεια της
περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου
2001, τόσο η τριµηνιαία µέση τιµή πώλησης στην αγορά
όσο και η τιµή εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 27
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, κινούνται σε επίπεδο
κατώτερο από το 87 % της ισχύουσας κοινοτικής τιµής
παραγωγού που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2764/2000 του Συµβουλίου (2).
Οι εργασίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισµό του δικαιώµατος αποζηµίωσης είναι οι πωλήσεις των
οποίων τα τιµολόγια φέρουν ηµεροµηνία του σχετικού
τριµήνου και οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της µέσης µηνιαίας τιµής πώλησης που αναφέρεται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 142/98 της Επιτροπής (3).
Το επίπεδο της αποζηµίωσης που προβλέπεται στο άρθρο
27 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000
δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει είτε τη διαφορά µεταξύ του κατωφλίου ενεργοποίησης και της µέσης
τιµής πώλησης του υπόψη προϊόντος στην κοινοτική αγορά,
είτε ένα κατ’ αποκοπή ποσό ισοδύναµο προς το 12 % του εν
λόγω κατωφλίου.
Οι ποσότητες οι οποίες είναι επιλέξιµες για αντισταθµιστική
αποζηµίωση, κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, δεν µπορούν να
υπερβούν σε καµία περίπτωση για το σχετικό τρίµηνο τα
όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 321 της 19.12.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 17 της 22.1.1998, σ. 8.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Χορηγείται αντισταθµιστική αποζηµίωση που προβλέπεται από το
άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 χορηγείται κατά
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2001, για
τα ακόλουθα προϊόντα:
(σε ευρώ ανά τόνο)
Ανώτατο ποσό σύµφωνα µε το πρώτο και
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

Προϊόν

Παλαµίδα
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

10

Άρθρο 2
1.
Ο συνολικός όγκος ανά είδος των ποσοτήτων που δικαιούνται αποζηµίωσης έχει ως εξής:
παλαµίδα [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] 10 423,829 τόνοι
2.
Η κατανοµή του συνολικού όγκου µεταξύ των οικείων
οργανώσεων παραγωγών καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατανοµή µεταξύ των οργανώσεων παραγωγών των ποσοτήτων τόνου που δικαιούνται αντισταθµιστικής αποζηµίωσης
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2001, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 4 του
κανονισµού αριθ. 104/2000, µε ποσότητες ανάλογα µε το ποσοστό αποζηµίωσης
(σε τόνους)
Επιλέξιµες για
για 100 % αποζηµίωση ποσότητες
(πρώτο εδάφιο του άρθρου 27
παράγραφος 4)

Επιλέξιµες
για 50 % αποζηµίωση ποσότητες
(δεύτερο εδάφιο του άρθρου 27
παράγραφος 4)

Συνολικές ποσότητες
που δικαιούνται αποζηµίωσης
(πρώτο και δεύτερο εδάφιο του
άρθρου 27 παράγραφος 4)

Opagac

4 704,347

0

4 704,347

Optuc

4 100,371

Παλαµίδα
[Euthynnus (Katsuwonus
palamis)]

OP 42 (Can.)

0

Orthongel

208,802

208,116

4 308,487

0

0

1 202,193

1 410,995

Apasa

0

0

0

Madeira

0

0

0

9 013,520

1 410,309

10 423,829

Σύνολο ΕΕ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2497/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για το άνοιγµα και τη διαχείριση κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα ψάρια και
προϊόντα της αλιείας καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Κροατίας
νες διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν κατά τη χρονολογική σειρά
των ηµεροµηνιών των τελωνειακών διασαφήσεων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(6)

Πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι
κοινοτικοί εισαγωγείς έχουν ίση και αδιάλειπτη πρόσβαση
στις δασµολογικές ποσοστώσεις και ότι οι συντελεστές που
καθορίζονται για τις ποσοστώσεις εφαρµόζονται αδιαλείπτως σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων σε
όλα τα κράτη µέλη µέχρι την εξάντληση των ποσοστώσεων.
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της κοινής διαχείρισης αυτών των ποσοστώσεων, επιτρέπεται στα κράτη
µέλη η άνευ όρων άντληση των αναγκαίων ποσοτήτων που
αντιστοιχούν στις πραγµατικές εισαγωγές, από τους όγκους
των ποσοστώσεων. Ωστόσο, αυτή η µέθοδος διαχείρισης
απαιτεί τη στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και
της Επιτροπής η οποία πρέπει να είναι ιδίως σε θέση να
παρακολουθεί το ποσοστό χρησιµοποίησης των ποσοστώσεων και να ενηµερώνει ανάλογα τα κράτη µέλη. Για λόγους
ταχύτητας και αποτελεσµατικότητας, η επικοινωνία µεταξύ
των κρατών µελών και της Επιτροπής θα πρέπει, να γίνεται
στο µέτρο του δυνατού, µε τηλεµατικά µέσα.

(7)

Ο παρών κανονισµός πρέπει να εφαρµοστεί από την έναρξη
ισχύος ή την ηµεροµηνία προσωρινής εφαρµογής της ενδιάµεσης συµφωνίας και θα παραµείνει σε εφαρµογή κατά την
έναρξη ισχύος της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής κοινοτικού τελωνειακού κώδικα,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Νοεµβρίου 2001, όσον αφορά ορισµένες διαδικασίες για την εφαρµογή της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και
της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, καθώς και για την
εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας (1), και ειδικότερα τα
άρθρα 4 και 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Το Συµβούλιο βρίσκεται στη διαδικασία σύναψης µιας
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός., και
της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου (εφεξής «συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης»).
Εν αναµονή της ολοκλήρωσης της αναγκαίας διαδικασίας
για την κύρωση και θέση σε ισχύ της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, το Συµβούλιο βρίσκεται επίσης σε
διαδικασία σύναψης ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της
Κροατίας, αφετέρου, που θα καλύπτει το εµπόριο και τα
εµπορικά θέµατα, εφεξής «η ενδιάµεση συµφωνία», που θα
τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Η ενδιάµεση συµφωνία και η συµφωνία σταθεροποίησης και
σύνδεσης αναφέρουν ότι ορισµένα ψάρια και προϊόντα της
αλιείας καταγωγής Κροατίας, µπορεί να εισαχθούν στην
Κοινότητα, εντός των ορίων των δασµολογικών ποσοστώσεων, µε µειωµένο ή µηδενικό δασµό.
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στην
ενδιάµεση συµφωνία και στη συµφωνία σταθεροποίησης και
σύνδεσης είναι ετήσιες και επαναλαµβάνονται για απεριόριστη περίοδο. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τα µέτρα
εφαρµογής για το άνοιγµα και τη διαχείριση των κοινοτικών
δασµολογικών ποσοστώσεων.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (2) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 993/2001 (3), έχει κωδικοποιήσει τους κανό-

(1) ΕΕ L 304 της 21.11.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(3) ΕΕ L 141 της 28.5.2001, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Όταν τα προϊόντα καταγωγής Κροατίας που απαριθµούνται
στο παράρτηµα, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα,
συνοδευόµενα από απόδειξη καταγωγής όπως προβλέπεται στο
πρωτόκολλο καταγωγής της ενδιάµεσης συµφωνίας και της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, τυγχάνουν µειωµένου ή µηδενικού δασµού, στα επίπεδα και εντός των ορίων των ετήσιων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων που προσδιορίζονται στο
παράρτηµα.
2.
Η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο γίνεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τα
άρθρα 308α έως και 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
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3.
Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει το ότι οι εισαγωγείς του εν λόγω προϊόντος έχουν ισότιµη και αδιάλειπτη
πρόσβαση στις δασµολογικές ποσοστώσεις, εφόσον το υπόλοιπο των σχετικών ποσοστώσεων το επιτρέπει.
4.
Η επικοινωνία σχετικά µε τη διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων µεταξύ των κρατών µελών και της
Επιτροπής θα γίνεται, στο µέτρο του δυνατού, µε τηλεµατικά µέσα.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τον παρόντα
κανονισµό.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου και θα παραµείνει σε εφαρµογή κατά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

20.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο περιγραφής των εµπορευµάτων
θεωρείται ότι έχει µόνον ενδεικτική αξία, δεδοµένου ότι το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος
παραρτήµατος, από το πεδίο εφαρµογής των κωδικών ΣΟ. Όταν ένα «ex» προηγείται των κωδικών ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς
καθορίζεται σε συνδυασµό από το περιεχόµενο των κωδικών ΣΟ και από αυτό της αντίστοιχης περιγραφής.

Αύξων
αριθµός

09.1581

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός
Taric

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 90
0303 21 10
0303 21 90

Όγκος
ποσόστωσης
κατ’ έτος

∆ασµός

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache και Onchorhynchus chrysogaster): ζωντανές· νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη· κατεψυγµένες· αποξεραµένες, αλατισµένες ή σε
άρµη· καπνιστές· φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών· αλεύρια, σκόνες
και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβόλων (πελέτες),
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

30 τόνοι

Απαλλαγή

Κυπρίνοι: ζωντανοί· νωποί ή διατηρηµένοι µε απλή ψύξη· κατεψυγµένοι· αποξεραµένοι, αλατισµένοι ή σε άρµη· καπνιστοί· φιλέτα και
άλλη σάρκα ψαριών· αλεύρια, σκόνες και συσσωµατωµένα προϊόντα
µε µορφή σβόλων (πελέτες), κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων

210 τόνοι

Απαλλαγή

Σπαρίδες (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κ.λ.π) θάλασσας των ειδών
Dentex dentex και Pagellus spp.: ζωντανές· νωπές ή διατηρηµένες µε
απλή ψύξη· κατεψυγµένες· αποξεραµένες, αλατισµένες ή σε άρµη·
καπνιστές· φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών· αλεύρια, σκόνες και
συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβόλων (πελέτες), κατάλληλα
για τη διατροφή των ανθρώπων

35 τόνοι

Απαλλαγή

Περιγραφή των εµπορευµάτων

0304 10 11
ex 0304 10 19

40

ex 0304 10 91

10

0304 20 11
ex 0304 20 19

50

ex 0304 90 10

11, 17, 40

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

09.1582

ex 0305 59 90

61

ex 0305 69 90

61

0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11

09.1583

ex 0304 10 19

30

ex 0304 10 91

20

ex 0304 20 19

40

ex 0304 90 10

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 90

63

ex 0305 69 90

63

ex 0301 99 90

80

0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 10 38

80

ex 0304 10 98

77

ex 0304 20 95

50

ex 0304 90 97

82

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 90

65

ex 0305 69 90

65
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Κωδικός ΣΟ

ex 0301 99 90

Κωδικός
Taric

23, 28

0302 69 94

09.1585

ex 0303 77 00

10

ex 0304 10 38

85

ex 0304 10 98

79

ex 0304 20 95

60

ex 0304 90 97

84

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 90

67

ex 0305 69 90

67

1604 13 11

20.12.2001
Όγκος
ποσόστωσης
κατ’ έτος

∆ασµός

Λαβράκια (Dicentrarchus labrax): ζωντανά· νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη· κατεψυγµένα· αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη·
καπνιστά· φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών· αλεύρια, σκόνες και
συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβόλων (πελέτες), κατάλληλα
για τη διατροφή των ανθρώπων

550 τόνοι

Απαλλαγή

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες σαρδελών

180 τόνοι

6%

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες αντσούγιων

40 τόνοι

12,5 %

Περιγραφή των εµπορευµάτων

1604 13 19
ex 1604 20 50
09.1586

1604 16 00
1604 20 40

10, 19
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2498/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1503/96 έχει καθορίσει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95
όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον τοµέα
του ρυζιού.

(4)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2831/98 (4), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός· ότι εξακολουθούν επίσης να ισχύουν, εάν
δεν διατίθεται καµία τιµή στην πηγή αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96
κατά τη διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του
προσεχούς καθορισµού.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του καθεστώτος των δασµών κατά την εισαγωγή, πρέπει, για τον υπολογισµό αυτό, να ληφθούν υπόψη οι τιµές της αγοράς που
διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(6)

Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 οδηγεί
στον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1987/2001 (2),

Το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρέµβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένος κατά ένα ορισµένο ποσοστό ανάλογα εάν αφορά αποφλοιωµένο ή λευκασµένο ρύζι, από τον
οποίο αφαιρείται η τιµή κατά την εισαγωγή, εφόσον ο
δασµός δεν υπερβαίνει το συντελεστή του κοινού δασµολογίου.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην κοινοτική αγορά
εισαγωγής του προϊόντος.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

329
271
189
351

της
της
της
της

30.12.1995, σ. 18.
12.10.2001, σ. 5.
30.7.1996, σ. 71.
29.12.1998, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός (5)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και
Μπαγκλαντές) (3)

ΑΚΕ
(1) (2) (3)

Μπαγκλαντές
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
250,20
250,20
250,20
264,00
250,20
250,20
250,20
264,00
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
83,23
83,23
83,23
88,06
83,23
83,23
83,23
88,06
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
120,76
120,76
120,76
127,66
120,76
120,76
120,76
127,66
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Ρύζι Basmati
Ινδίας
και Πακιστάν (6)

14,00

14,00

Αίγυπτος (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
187,65
187,65
187,65
198,00
187,65
187,65
187,65
198,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως κρατών ΑΚΕ, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 1706/98 του Συµβουλίου (ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 12) και (ΕΚ) αριθ. 2603/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε.
(2) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 οι εισαγωγικοί δασµοί δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τα οποία
εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión.
(3) Ο εισαγωγικός δασµός ρυζιού στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσµάτων ρυζιού (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), καταγωγής Μπαγκλαντές, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που
καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου (ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 1) και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 9.4.1991, σ. 7),
όπως τροποποιήθηκε.
(5) Η εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασµού σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91/482/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(6) Για το αποφλοιωµένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας και Πακιστάν, µείωση 250 EUR/t [άρθρο 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, όπως τροποποιήθηκε].
(7) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
(8) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως Αιγύπτου, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ.
2184/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 1) και (ΕΚ) αριθ. 196/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 53).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα του ρυζιού

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

264,00

416,00

250,20

416,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

256,19

251,54

310,70

290,15

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

277,41

256,86

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

33,29

33,29

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

1. Εισαγωγικός δασµός (EUR/τόνο)
2. Στοιχεία υπολογισµού:

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Νοεµβρίου 2001
για το διορισµό ενός µέλους από το Ηνωµένο Βασίλειο στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(2001/906/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 258,
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 166,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 15ης Σεπτεµβρίου 1998, για το διορισµό των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από 21 Σεπτεµβρίου 1998 έως 20 Σεπτεµβρίου 2002 (1),
Eκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Sture LINDMARK, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 29
Νοεµβρίου 2001, έχει κενωθεί µια θέση µέλους στην προαναφερόµενη Επιτροπή,
έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που πρότεινε η σουηδική κυβέρνηση,
έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Inger SOLDÉUS διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ. Sture
LINDMARK για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2002.
Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. LANDUYT

(1) ΕΕ L 257 της 19.9.1998, σ. 37.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Νοεµβρίου 2001
για το διορισµό ενός µέλους από τη ∆ανία στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(2001/907/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 258,
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 166,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 15ης Σεπτεµβρίου 1998, για το διορισµό των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από 21 Σεπτεµβρίου 1998 έως 20 Σεπτεµβρίου 2002 (1),
Eκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση της κας Helle BUNDGAARD, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 24
Απριλίου 2001, έχει κενωθεί µία θέση µέλους στην προαναφερόµενη Επιτροπή,
έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που πρότεινε η δανική κυβέρνηση,
έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η κα Elly KJEMS HOVE διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση της κας
Helle BUNDGAARD και για το υπόλοιπο της θητείας της, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2002.
Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. LANDUYT

(1) ΕΕ L 257 της 19.9.1998, σ. 37.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Νοεµβρίου 2001
για το διορισµό ενός µέλους από τη Σουηδία στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(2001/908/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 258,
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 166,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 15ης Σεπτεµβρίου 1998, για το διορισµό των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από 21 Σεπτεµβρίου 1998 έως 20 Σεπτεµβρίου 2002 (1),
Eκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση της κας Aina Margareta REGNELL, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο
στις 30 Μαΐου 2001, έχει κενωθεί µια θέση µέλους στην προαναφερόµενη Επιτροπή,
έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που πρότεινε η σουηδική κυβέρνηση,
έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η κα Ingrid JERNECK διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση της κας
Aina Margareta REGNELL και για το υπόλοιπο της θητείας της, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2002.
Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. LANDUYT

(1) ΕΕ L 257 της 19.9.1998, σ. 37.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Νοεµβρίου 2001
για το διορισµό ενός µέλους από τη Γαλλία στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(2001/909/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 258,
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 166,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 15ης Σεπτεµβρίου 1998, για το διορισµό των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από 21 Σεπτεµβρίου 1998 έως 20 Σεπτεµβρίου 2002 (1),
εκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Bernard MALIBIRADE, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 14
Σεπτεµβρίου 2000, έχει κενωθεί µια θέση µέλους στην προαναφερόµενη Επιτροπή,
έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που πρότεινε η γαλλική κυβέρνηση,
έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Laurent GENSOU διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ.
Bernard MALIBIRADE και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2002.
Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. LANDUYT

(1) ΕΕ L 257 της 19.9.1998, σ. 37.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Νοεµβρίου 2001
για το διορισµό ενός µέλους από τις Κάτω Χώρες στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(2001/910/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 258,
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 166,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 15ης Σεπτεµβρίου 1998, για το διορισµό των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από 21 Σεπτεµβρίου 1998 έως 20 Σεπτεµβρίου 2002 (1),
εκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Colin LUSTENHOUWER, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις
22 Νοεµβρίου 2000, έχει κενωθεί µια θέση µέλους στην προαναφερόµενη Επιτροπή,
έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που πρότεινε η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών,
έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. K.B. van PORTA διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ. Colin
LUSTENHOUWER και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2002.
Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. LANDUYT

(1) ΕΕ L 257 της 19.9.1998, σ. 37.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση, για τέταρτη φορά, της απόφασης 2001/740/ΕΚ όσον αφορά ορισµένα µέτρα
προστασίας σχετικά µε τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4601]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/911/ΕΚ)
µέτρα για προστασία από τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των
βοοειδών (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 10,

(4)

Επί πλέον, επειδή παρατηρήθηκαν πολύ ολίγες εκδηλώσεις
εστιών αφθώδους πυρετού σε χοίρους και, ακόµη, οι πλέον
σηµαντικές περιοχές αναπαραγωγής και εκτροφής χοίρων
στη Μεγάλη Βρετανία παρέµειναν απαλλαγµένες από την
ασθένεια καθόλη τη διάρκεια της επιδηµίας αυτής, φαίνεται
σκόπιµο να επιτραπεί υπό συνθήκες ελεγχόµενες η αποστολή ζώντων χοιροειδών από τη Μεγάλη Βρετανία προς
άλλα κράτη µέλη.

(5)

Είναι δυνατή η µείωση ορισµένων απαιτήσεων όσον αφορά
τη διαµονή και την επαφή, αναγκαίων προκειµένου να διασφαλίζεται η πιστοποιούµενη υγειονοµική κατάσταση, για
χοίρους που µετακινούνται µεταξύ εκµεταλλεύσεων οι
οποίες κατά τη νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου θεωρούνται ως ενιαία επιδηµιολογική οµάδα που πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε µετακίνηση ευπαθών ζώων προς µία από τις
εκµεταλλεύσεις που υπόκεινται σε ενιαία άδεια κατάληψης
πρέπει να απαγορεύει την αποστολή από οποιαδήποτε από
τις εκµεταλλεύσεις τις καλυπτόµενενες από την άδεια στο
πλαίσιο των όρων της παρούσας απόφασης.

(6)

Επίσης θεωρείται σκόπιµο να επιτραπεί η συγκέντρωση
ζώντων ζώων για σφαγή από περιορισµένο πλήθος εκµεταλλεύσεων κείµενων στις περιοχές που παρατίθενται στο
παράρτηµα ΙΙΙ και, κατά συνέπεια, να αναπροσαρµοσθούν οι
απαιτήσεις απολύµανσης.

(7)

Οι απαιτήσεις εξετάσεων για ταύρους ή κάπρους δότες σε
κέντρα συλλογής σπέρµατος κείµενα στις αναγραφόµενες
στο παράρτηµα ΙΙΙ περιοχές είναι δυνατόν να αποσυρθούν
ενώ είναι δυνατόν να καταστεί ελαστικότερη η πιστοποίηση
για ιπποειδή.

(8)

Η κατάσταση θα επανεξεταστεί κατά τη συνεδρίαση της
µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής, που έχει προγραµµατισθεί
για τις 15-16 Ιανουαρίου του έτους 2002 και τα µέτρα θα
αναπροσαρµοστούν εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(9)

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

την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου
1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται
στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/118/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η απόφαση 2001/740/ΕΚ της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2001/848/ΕΚ (5),
αφορά ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά µε τον αφθώδη
πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο.

(1)

Ορισµένες κοµητείες στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες αναγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, δεν εµφάνισαν καµία εστία
αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια της παρούσας επιδηµίας ενώ άλλες έχουν παραµείνει απαλλαγµένες από τη νόσο
επί χρονικό διάστηµα άνω των τριών µηνών. Κατόπιν τούτου
φαίνεται σκόπιµη η περαιτέρω διεύρυνση της περιοχής από
την οποία επιτρέπεται η αποστολή ορισµένων κρεάτων.

(2)

Η βελτιωµένη ζωοϋγειονοµική κατάσταση θα µπορούσε να
δώσει τη δυνατότητα καθορισµού όρων για την ελεγχόµενη
αποστολή από ορισµένες περιοχές στη Μεγάλη Βρετανία
ζώντων ευπαθών ζώων σε άλλα κράτη µέλη. Όµως οι συνθήκες αυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις διατάξεις της
οδηγίας 98/256/ΕΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε επείγοντα

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
395 της 30.12.1989, σ. 13.
277 της 20.10.2001, σ. 30.
315 της 1.12.2001, σ. 64.

(6) ΕΕ L 113 της 15.4.1998, σ. 38.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2001/740/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 σηµείο 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«2.

δεν αποστέλλονται από ούτε µετακινούνται µέσω των
τµηµάτων της επικράτειας τα οποία αναγράφονται στο
παράρτηµα Ι και στο παράρτηµα ΙΙ ζώντα βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι και άλλα δίχηλα ζώα·

2.1. Με την επιφύλαξη των περιορισµών διακίνησης ευπαθών
ζώων εντός και µέσω της Μεγάλης Βρετανίας που εφαρµόζονται από τις αρµόδιες αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου, και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της πρώτης
παραγράφου, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν
την κατευθείαν και άνευ διακοπής διέλευση δίχηλων
ζώων µέσω των περιοχών που αναγράφονται στο
παράρτηµα Ι και στο παράρτηµα ΙΙ σε κύριες οδούς και
σιδηροδροµικές γραµµές.
2.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 64/432/
ΕΟΚ (*) του Συµβουλίου και των περιορισµών διακίνησης ευπαθών ζώων εντός και µέσω της Μεγάλης
Βρετανίας που εφαρµόζονται από τις αρµόδιες αρχές του
Ηνωµένου Βασιλείου, και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν την αποστολή ζώντων χοιροειδών
υπό τους ακόλουθους όρους:
— τα ζώα έχουν εκτραφεί εντός των περιοχών οι οποίες
προσδιορίζονται στην ενδεδειγµένη στήλη του
παραρτήµατος III·
— η αποστολή των ζώων αυτών επιτρέπεται από τις
αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου και γνωστοποιείται τουλάχιστον τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν στις αρµόδιες κεντρικές κτηνιατρικές
αρχές στο κράτος µέλος προορισµού και σε κάθε
κράτος µέλος διέλευσης·
— κατά τις τελευταίες 90 ηµέρες δεν έχουν εκδηλωθεί
εστίες αφθώδους πυρετού στην αναγραφόµενη στο
παράρτηµα ΙΙΙ κοµητεία·
— κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ηµερών πριν
από τη φόρτωση, τα ζώα έχουν παραµείνει υπό την
επιτήρηση των αρµόδιων κτηνιατρικών αρχών σε µια
µόνο εκµετάλλευση ευρισκόµενη εντός των περιοχών
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ ενώ σε ακτίνα
τουλάχιστον 10 km γύρω από την εκµετάλλευση
δεν έχει εµφανισθεί εστία αφθώδους πυρετού, κατά
τη διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων 30 ηµερών·
— κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων ηµερών πριν
από τη φόρτωση δεν έχουν εισέλθει στην εκµετάλλευση που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο ζώα
ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό, µε εξαίρεση
την περίπτωση χοίρων προερχόµενων από προµηθεύτρια εκµετάλλευση ή προµηθεύτριες εκµεταλλεύσεις
που υπόκειται(νται) σε ενιαία άδεια κατάληψης και
πληροί(ούν) τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο
τέταρτο εδάφιο, περίπτωση στην οποία η εν λόγω
περίοδος µπορεί να µειωθεί σε 7 ηµέρες·
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— κατά τη µεταφορά τα ζώα αυτά δεν έρχονται σε
επαφή µε ζώα που δεν προέρχονται από την ίδια
εκµετάλλευση αποστολής, εκτός άν όλα τα ζώα αποστέλλονται για άµεση σφαγή, περίπτωση στην οποία
είναι δυνατή η συγκέντρωσή τους καθ’ οδόν από όχι
περισσότερες των τριών εκµεταλλεύσεις που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο·
— ζώα για αναπαραγωγή και απόδοση αποστέλλονται
σε όχι περισσότερες από τρεις εκµεταλλεύσεις προορισµού και σε όχι περισσότερα από ένα κράτη µέλη·
— τα ζώα µεταφέρονται υπό επίσηµο έλεγχο µε µεταφορικά µέσα τα οποία έχουν καθαρισθεί και απολυµανθεί πρίν από τη φόρτωση η τη συγκέντρωση
ζώων προς αποστολή εκτός των περιοχών που αναγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ από εκµεταλλεύσεις
αναφερόµενες στο τέταρτο εδάφιο·
— στα υγειονοµικά πιστοποιητικά που προβλέπονται
στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ και συνοδεύουν ζώντα
χοιροειδή τα οποία αποστέλλονται από µέρη της
επικράτειας του Ηνωµένου Βασιλείου τα οποία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ προς άλλα κράτη
µέλη πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:
ζώα που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2001/
740/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2001,
σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον
αφθώδη πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο.
(*) EE 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.»
2. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) πέµπτη και έκτη
περίπτωση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«— κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ηµερών πριν από
τη φόρτωση ή, στην περίπτωση των εκτρεφόµενων θηραµάτων, πριν από τη σφαγή στην εκµετάλλευση δεν έχουν
εισέλθει στην εκµετάλλευση που αναφέρεται στο τέταρτο
εδάφιο ζώα ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό, µε
εξαίρεση την περίπτωση χοίρων που προέρχονται από
προµηθεύτρια εκµετάλλευση ή προµηθεύτριες εκµεταλλεύσεις η(-οι) οποία(-ες) υπόκεινται σε ενιαία άδεια
κατάληψης που πληροί(-ούν) τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο, περίπτωση στην οποία η εν
λόγω περίοδος µπορεί να µειωθεί σε 7 ηµέρες,
— τα ζώα ή, στην περίπτωση εκτρεφόµενων θηραµάτων τα
οποία εσφάγησαν στην εκµετάλλευση, τα σφάγια έχουν
µεταφερθεί υπό επίσηµο έλεγχο µε µεταφορικά µέσα που
έχουν καθαριστεί και απολυµανθεί πριν από τη φόρτωση
ή πριν από τη συγκέντρωση ζώων προς σφαγή για αποστολή νωπού κρέατος εκτός των περιοχών που αναφέρονται ατο παράρτηµα ΙΙΙ από εκµεταλλεύσεις που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο στο ορισθέν σφαγείο που
ευρίσκεται σε αναγραφόµενη στο παράρτηµα ΙΙΙ περιοχή.»
3. Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο γ), στην έκτη περίπτωση
προστίθενται τα ακόλουθα:
«Η δοκιµασία όµως αυτή δε απαιτείται για ζώα δότες που
διαβιούν σε κέντρα συλλογής σπέρµατος τα οποία αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο και ευρίσκονται στις περιοχές που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.»
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4. Στο άρθρο 12 διαγράφεται η παράγραφος 2.
5. Στο άρθρο 13 προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος:
«3.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κατά τις προηγούµενες 30 ηµέρες δεν εξέρχονται ζώντα ζώα
ευπαθών ειδών από εκµεταλλεύσεις οι οποίες είχαν δεχθεί ζώντα ζώα ευπαθών ειδών που αναφέρονται στο
άρθρο 1 σηµείο 2. 2. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να µειώνουν αυτό το χρονικό διάστηµα καθήλωσης σε
διάστηµα όχι µικρότερο από 7 ηµέρες.»
6. Στο άρθρο 16 η ηµεροµηνία «31 Ιανουαρίου 2002» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «28 Φεβρουαρίου 2002».
7. Το παράρτηµα III αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Group

ADNS

Scottish
Islands

82

Administrative Unit

GIS

Shetland Islands

B

S/G

P

FG WG LP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Shetland Islands 131
83

Orkney Islands
Orkney Islands 123

84

Western Islands
NA H-Eileanan An Iar 124

Scotland

85

Wick consisting of
Part of Highland 121

86

Elgin consisting of
Moray 122
Part of Highland 121

87

Inverness consisting of
Part of Highland 121

88

Aberdeenshire consisting of
Aberdeen City 128
Aberdeenshire 126

89

90

91

Forfar consisting of
Angus

79

Dundee City

81

Perth consisting of
Clackmannanshire

80

Perth & Kinross

90

Cupar
Fife 127

92

Edinburgh consisting of
Falkirk

85

Midlothian

88

West Lothian

96

City of Edinburgh 129
East Lothian 130
93

Galashiels
Scottish Borders

94

Stirling
Stirling

95

92

94

Oban
Argyll and Bute 125
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Group

ADNS

96

97

Administrative Unit
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GIS

Hamilton consisting of
East Dunbartonshire

83

East Renfrewshire

84

City of Glasgow

86

Inverclyde

87

North Lanarkshire

89

Renfrewshire

91

South Lanarkshire

93

West Dunbartonshire

95

Ayr consisting of
East Ayrshire

B

S/G

P

FG WG LP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

82

North Ayrshire 132
South Ayrshire 133
98

Stranraer consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

99

Dumfries consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

England

01

Bedfordshire consisting of
Bedford 137
Luton District

02

03

56

Berkshire consisting of
Bracknell Forest

41

Reading

63

West Berkshire

75

Windsor & Maidenhead

76

Wokingham

77

Slough

66

Buckinghamshire
Buckinghamshire County 138
Milton Keynes

05

59

Cambridgeshire consisting of
Cambridgeshire County 139

06

07

City of Peterborough

48

Halton

54

+

+

+

+

+

+

Cheshire County 140

+

+

+

+

+

–

Warrington

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

Cheshire consisting of

74

Cornwall County
Cornwall County 171
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Group

ADNS

09

Administrative Unit

GIS

B

S/G

P

FG WG LP

44

+

+

+

+

+

+

Derbyshire County 142

+

+

+

+

+

–

73

+

+

+

+

+

+

City of Plymouth 136

+

+

+

+

+

+

Devon County 170

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

Derbyshire consisting of
City of Derby

10

Devon consisting of
Torbay

11
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Dorset consisting of
Dorset County 143

13

Bournemouth

40

Poole

62

Southend-on-Sea

67

+

+

+

+

+

+

Essex County 146

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

Essex consisting of

Thurrock
14

72

Gloucestershire consisting of
South Gloucestershire

68

Gloucestershire County 147
15

Hampshire consisting of
Hampshire County 148
City of Portsmouth 135
City of Southampton

16

49

Isle of Wight
Isle of Wight 114

17

Hereford & Worcester consisting of
Worcestershire County 167
County of Herefordshire

18

51

Hertfordshire
Hertfordshire 149

20

Kent consisting of
Medway

57

Kent County 150
21

Lancashire consisting of
Blackburn with Darwen

38

+

+

+

+

+

+

Blackpool

39

+

+

+

+

+

+

Lancashire County 151

+

+

+

+

–

–
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22

24

Administrative Unit
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GIS

B

S/G

P

FG WG LP

City of Leicester

46

+

+

+

+

+

+

Rutland

65

+

+

+

+

+

+

Leicestershire County 152

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

Leicestershire consisting of

Lincolnshire
Lincolnshire County 153

25

26

Merseyside consisting of
Knowsley District

12

Liverpool District

14

Sefton District

23

St. Helens District

28

East London
Greater London Authority 168

27

South East London
Greater London Authority 168

28

Norfolk
Norfolk County 154

29

Northamptonshire
Northamptonshire County 155

32

Nottinghamshire consisting of
City of Nottingham

47

Nottinghamshire County 157
33

Oxfordshire
Oxfordshire County 158

34

35

Avon consisting of
Bath & North East Somerset

37

+

+

+

+

+

+

City of Bristol

43

+

+

+

+

+

–

South Gloucestershire

68

+

+

+

+

+

–

North Somerset 120

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

50

+

+

+

+

+

+

Staffordshire County 161

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Shropshire consisting of
Telford and Wrekin

71

Shropshire County 159
36

Somerset
Somerset County 160

37

Staffordshire consisting of
City of Stoke-on-Trent

38

Suffolk
Suffolk County 162

39

Isles of Scilly
Isles of Scilly 172
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40

Administrative Unit
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GIS

Surrey

B

S/G

P

FG WG LP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

Surrey County 163
41

East Sussex consisting of
Brighton & Hove

42

East Sussex County 145
42

West Sussex
West Sussex County 165

43

Warwickshire
Warwickshire County 164

44

45

46

47

49

Greater Manchester consisting of
Tameside District

30

+

+

+

+

+

+

Oldham District

18

+

+

+

+

+

+

Rochdale District

19

+

+

+

+

+

+

Bury District

5

+

+

+

+

+

+

Bolton District

3

+

+

+

+

+

+

Salford District

21

+

+

+

+

+

+

Trafford District

31

+

+

+

+

+

+

Manchester District

15

+

+

+

+

+

+

Stockport District

27

+

+

+

+

+

+

Wigan District

34

+

+

+

+

+

–

Swindon

70

+

+

+

+

+

+

Wiltshire County 166

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

Wiltshire consisting of

West Midlands consisting of
Birmingham District

2

Dudley District

9

Sandwell District

22

Solihull District

25

Walshall District

33

Wolverhampton District

36

Coventry District

7

South Yorkshire consisting of
Barnsley District

1

Doncaster District

8

Rotherham District

20

Sheffield District

24

West Yorkshire consisting of
Wakefield District

32

Kirklees District

11

Calderdale District

6
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GIS

B

S/G

P

FG WG LP

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

–

Conwy 103

+

+

+

+

+

+

Gwynedd 116

+

+

+

+

+

+

Isle of Anglesey 115

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Caerffili-Caerphilly 100

+

+

+

+

+

–

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil 104

+

+

+

+

+

+

Pen-y-Bont Ar Ogwr- 105
Bridgend

+

+

+

+

+

+

Rhondda/Cyin/Taf-Rhondda/ 107
Cyon/Taff

+

+

+

+

+

–

Beverley-North Yorkshire consisting of
York

78

Selby District 177
51

Wales

52

Humberside consisting of
East Riding of Yorkshire

53

City of Kingston upon Hull

45

North East Lincolnshire

60

North Lincolnshire

61

Powys consisting of
North Powys 174
South Powys 173

53

55

Gwynedd consisting of

Dyfed consisting of
Sir Gaerfyrddin-Carmarthenshire 110
Sir Ceredigion-Ceredigion 118
Sir Benfro-Pembrokeshire 119

56

Clwyd consisting of
Sir Ddinbych-Denbigshire 108
Sir Y Fflint-Flintshire 111
Wrecsam-Wrexham 113

57

South Glamorgan consisting of
Bro Morgannwg-The Vale of
Glamorgan

99

Caerdydd-Cardiff 117
58

Mid Glamorgan consisting of
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Group

ADNS

59

Administrative Unit

GIS

B

S/G

P

FG WG LP

97

+

+

+

+

+

+

Castell-Nedd Port Talbot-Neath 102
Port Talbot

+

+

+

+

+

–

98

+

+

+

+

+

+

Casnewydd-Newport 101

+

+

+

+

+

–

Sir Fynwy — Monmountshire 109

+

+

+

+

+

–

Tor-Faen — Torfean 112

+

+

+

+

+

+

West Glamorgan consisting of
Abertawe-Swansea

60

Gwent consisting of
Blaneau Gwent — Blaneau
Gwent

ADNS
GIS
B
S/G
P
FG
WG
LP

=
=
=
=
=
=
=
=
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Κωδικός Συστήµατος Γνωστοποίησης Ζωονόσου (απόφαση αριθ. 2000/807/ΕΚ)
Κωδικός ∆ιοικητικής Μονάδας
βόειο κρέας
κρέας αιγοπροβάτων
κρέας χοίρου
εκτρεφόµενα θηράµατα ειδών ευπαθών σε αφθώδη πυρετό
άγρια θηράµατα ειδών ευπαθών σε αφθώδη πυρετό
ζώντες χοίροι»

20.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 337/49

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 8ης Νοεµβρίου 2001
σχετικά µε ορισµένες προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση στο σύστηµα παρακολούθησης πλαστών
νοµισµάτων (ΣΠΠΝ)
(ΕΚΤ/2001/11)
(2001/912/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

(ΕθνΚΤ) του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών,
και η θέσπιση λειτουργίας διαχειριστή ασφάλειας του εν
λόγω ΕΚΚΠ. Εξάλλου, η ΕΚΤ συνοµολογεί µε την Επιτροπή
και την Ευρωπόλ τις αναγκαίες συµφωνίες και συµβάσεις, µε
σκοπό την πρόβλεψη της κατάλληλης πρόσβασης αυτών
στα δεδοµένα του ΣΠΠΝ και της πρόσβασης του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστηµονικού Κέντρου, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001. Σε κάθε περίπτωση πρόσβασης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα στοιχειώδη πρότυπα ασφάλειας. Λόγω της εµπιστευτικής φύσης
των δεδοµένων του ΣΠΠΝ, η τήρηση των εν λόγω προτύπων
είναι ουσιώδης. Η εµπιστευτική φύση των δεδοµένων έχει
την έννοια ότι οι πληροφορίες που κάθε χρήστης του ΣΠΠΝ
πορίζεται από αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά προς εκπλήρωση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της
καταπολέµησης της παραχάραξης και της κιβδηλείας του
ευρώ. Η εισαγωγή περιορισµών όσον αφορά την πρόσβαση
στα δεδοµένα του ΣΠΠΝ συµβάλλει στη διασφάλιση της
εµπιστευτικότητας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 106 παράγραφος 1,
το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 16,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συµβουλίου της
28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (1) θεσπίζει ορισµένα µέτρα που
αφορούν τη συλλογή και αποθήκευση δεδοµένων σχετικά µε
πλαστά τραπεζογραµµάτια και κίβδηλα κέρµατα, καθώς και
την πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά.

(2)

Η καταπολέµηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας δεν
είναι δυνατό να επιχειρηθεί µόνο στο επίπεδο της ζώνης του
ευρώ. Για το λόγο αυτό, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει λάβει µέτρα σχετικά µε το ευρώ, στο πλαίσιο
του Τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ήτοι στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα). Επίσης, ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συµβουλίου επεκτείνει τα αποτελέσµατα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συµβουλίου σε εκείνα τα κράτη µέλη, τα οποία δεν έχουν
υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα (2).

(3)

(4)

Είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών και
των συστηµάτων που έχουν ήδη θεσπιστεί για την ανάλυση
πλαστών νοµισµάτων και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά
µε την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Η ΕΚΤ είχε ιδρύσει το
κέντρο ανάλυσης πλαστών τραπεζογραµµατίων και τη βάση
δεδοµένων για πλαστά νοµίσµατα. Πλέον, κρίνεται ενδεδειγµένη η αναδιοργάνωση της τελευταίας και η µετονοµασία
της σε «σύστηµα παρακολούθησης πλαστών νοµισµάτων»
(ΣΠΠΝ), καθώς επίσης και ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών της.
Η ΕΚΤ καθορίζει τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τις
κατάλληλες διαδικασίες πρόσβασης στα σχετικά δεδοµένα
του ΣΠΠΝ, σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1338/
2001 και αριθ. 1339/2001. Για το σκοπό αυτό, είναι
απαραίτητη η ίδρυση ενός εθνικού κέντρου καταπολέµησης
της παραχάραξης (ΕΚΚΠ) σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα

(1) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6.
(2) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 11.

(5)

Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ πρόκειται να εγκρίνει ένα
εγχειρίδιο διαδικασίας και τα στοιχειώδη πρότυπα ασφάλειας σχετικά µε το ΣΠΠΝ. Αυτά δεν θα δηµοσιευθούν,
λόγω της εµπιστευτικής φύσης των δεδοµένων, τα οποία
πρόκειται να περιληφθούν στο ΣΠΠΝ και στα οποία πρόκειται να είναι δυνατή η πρόσβαση µέσω αυτού, καθώς επίσης
και λόγω της ανάγκης διατήρησης συνθηκών εµπιστευτικότητας σε ό,τι αφορά τη χρήση του ΣΠΠΝ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Στην παρούσα απόφαση ισχύουν οι ορισµοί που περιέχονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001.
Άρθρο 2
Σύστηµα παρακολούθησης πλαστών νοµισµάτων
1.
Η βάση δεδοµένων για πλαστά νοµίσµατα (Β∆ΠΝ) µετονοµάζεται σε «σύστηµα παρακολούθησης πλαστών νοµισµάτων» (ΣΠΠΝ).
Πλέον, κάθε αναφορά προηγούµενων νοµικών πράξεων στη Β∆ΠΝ
θεωρείται ότι γίνεται στο ΣΠΠΝ.
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2.
Το ΣΠΠΝ αποτελείται από µία κεντρική βάση δεδοµένων, η
οποία περιέχει το σύνολο των τεχνικών και στατιστικών πληροφοριών σχετικά µε την παραχάραξη και την κιβδηλεία, τόσο επί
τραπεζογραµµατίων όσο και επί κερµάτων ευρώ, που προέρχονται
από τα κράτη µέλη ή από τρίτες χώρες. Το ΣΠΠΝ περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, εφαρµογές αναζήτησης και επεξεργασίας κειµένου,
µέσα για τη λήψη και την ανάρτηση δεδοµένων, καθώς επίσης και
δίκτυα που συνδέουν τους διάφορους χρήστες του ΣΠΠΝ µε αυτό.
3.
Η οργάνωση και διαχείριση του ΣΠΠΝ εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ η οποία, για τους
σκοπούς αυτούς, λαµβάνει υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής Τραπεζογραµµατίων.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στα δεδοµένα του συστήµατος παρακολούθησης
πλαστών νοµισµάτων
1.
Εκτός από την πρόσβαση των ΕθνΚΤ στο ΣΠΠΝ, πρόσβαση
στα σχετικά δεδοµένα του ΣΠΠΝ παρέχεται και στις άλλες αρµόδιες εθνικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών κέντρων
ανάλυσης (ΕΚΑ) και, προκειµένου για δεδοµένα σχετικά µε κέρµατα, των εθνικών κέντρων ανάλυσης κερµάτων (ΕΚΑΚ), σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001. Για το σκοπό αυτό
ισχύουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 έως 9 της
παρούσας απόφασης.
2.
Η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού
Τεχνικού και Επιστηµονικού Κέντρου (ΕΤΕΚ) και της Ευρωπόλ στα
σχετικά δεδοµένα του ΣΠΠΝ παρέχεται σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1338/2001. Οι διαδικασίες για την εν λόγω πρόσβαση
εξειδικεύονται, ανάλογα µε την περίπτωση, σε διµερείς συµφωνίες
και συµβάσεις µε την ΕΚΤ.
3.
Με την επιφύλαξη τυχόν συµφωνιών που αφορούν τις νοµισµατικές σχέσεις µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων µερών, η ΕΚΤ
µπορεί να παρέχει πρόσβαση στα δεδοµένα του ΣΠΠΝ στις οριζόµενες για το σκοπό αυτό αρχές ή κέντρα των εν λόγω τρίτων
µερών.
4.
Εκτός από την παραπάνω περίπτωση της παραγράφου 3 και
βάσει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001, η ΕΚΤ
µπορεί να παρέχει πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα του ΣΠΠΝ στις
οριζόµενες για το σκοπό αυτό αρχές ή κέντρα τρίτων χωρών. Είναι
δυνατή η ad hoc παροχή δεδοµένων του ΣΠΠΝ στις εν λόγω αρχές
ή κέντρα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από το κέντρο ανάλυσης πλαστών τραπεζογραµµατίων (ΚΑΠΤ) της ΕΚΤ.

Άρθρο 4
Εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα παρακολούθησης πλαστών
νοµισµάτων, την οποία διενεργούν τα εθνικά κέντρα ανάλυσης και τα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερµάτων
Η διενεργούµενη από κάθε ΕΚΑ εισαγωγή δεδοµένων στο ΣΠΠΝ
σχετικά µε ανακαλυπτόµενα πλαστά τραπεζογραµµάτια ευρώ και η
διαβίβαση στο ΚΑΠΤ της ΕΚΤ κάθε νέου τύπου τραπεζογραµµατίων ευρώ, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά,
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/
2001 και µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό εγχειρίδιο διαδικασίας
που εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ, µε τη
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συµβολή του γενικού συµβουλίου της ΕΚΤ. Επί του εγχειριδίου
διαδικασίας ζητείται η γνώµη όσων ΕΚΑ δεν είναι ΕθνΚΤ ή δεν
έχουν ιδρυθεί εντός κάποιας ΕθνΚΤ. Επίσης, θα υπάρξουν οι απαραίτητες προσαρµογές του εγχειριδίου διαδικασίας σε ό,τι αφορά
τη διενεργούµενη από το ΕΤΕΚ και τα ΕΚΑΚ εισαγωγή δεδοµένων
σχετικά µε κέρµατα στο ΣΠΠΝ.

Άρθρο 5
Εθνικά κέντρα καταπολέµησης της παραχάραξης
1.
Στα κράτη µέλη, τα καθήκοντα της διαχείρισης της πρόσβασης στο ΣΠΠΝ, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 3, ασκεί το
ΕΚΚΠ που ιδρύεται σε κάθε ΕθνΚΤ. Εξάλλου, το εν λόγω ΕΚΚΠ
διευκολύνει την επικοινωνία αναφορικά µε κάθε θέµα που σχετίζεται µε το ΣΠΠΝ στα κράτη µέλη. Σε σχέση µε τα καθήκοντα αυτά
θεσπίζεται, εντός κάθε ΕΚΚΠ, λειτουργία διαχειριστή ασφάλειας.
2.
Εφόσον συµφωνήσει η ΕΚΤ, το ΕΚΚΠ επιτρέπει, σύµφωνα µε
την παραπάνω παράγραφο 1, την πρόσβαση στο ΣΠΠΝ σε διάφορα
επίπεδα, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 3. Για το σκοπό αυτό, ο
προαναφερθείς διαχειριστής ασφάλειας του ΕΚΚΠ δηµιουργεί και
καθιερώνει τα απαραίτητα ονόµατα χρηστών, τις διάφορες κατηγορίες χρηστών και τα διάφορα επίπεδα πρόσβασής τους.

Άρθρο 6
Συµµόρφωση προς τα πρότυπα ασφάλειας του συστήµατος
παρακολούθησης πλαστών νοµισµάτων
Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ, µε τη συµβολή του γενικού
συµβουλίου της ΕΚΤ, θεσπίζει τα σχετικά µε την πρόσβαση στο
ΣΠΠΝ στοιχειώδη πρότυπα ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται
από κάθε αρχή ή κέντρο (ΕΚΑ και/ή ΕΚΑΚ), στα οποία υπάρχουν
χρήστες του ΣΠΠΝ, και από τους ίδιους τους χρήστες. Τα πρότυπα
αυτά γνωστοποιούνται στα ΕΚΚΠ.

Άρθρο 7
Εµπιστευτικότητα
1.
Κάθε αρχή ή κέντρο, στο οποίο υπάρχουν χρήστες του
ΣΠΠΝ, τους ενηµερώνει σχετικά µε την εµπιστευτική φύση των
δεδοµένων του ΣΠΠΝ και σχετικά µε τυχόν περιορισµούς που
επιβάλλονται στην πρόσβαση καθενός από τους χρήστες της συγκεκριµένης ή άλλης αρχής ή κέντρου· τους περιορισµούς αυτούς
γνωστοποιεί εκάστοτε στην ενδιαφερόµενη αρχή ή κέντρο ο διαχειριστής ασφάλειας του οικείου ΕΚΚΠ. Το εν λόγω ΕΚΚΠ µπορεί να
απαιτεί την υπογραφή δήλωσης εµπιστευτικότητας, στην οποία
κάθε αρχή ή κέντρο θα δηλώνει ότι έχει ειδοποιηθεί δεόντως για το
περιεχόµενο της παρούσας απόφασης. Κάθε αρχή ή κέντρο συνεννοείται µε το οικείο ΕΚΚΠ για οποιοδήποτε θέµα αφορά την
εµπιστευτικότητα των δεδοµένων του ΣΠΠΝ. Τα ΕΚΚΠ συνεννοούνται µε το ΚΑΠΤ της ΕΚΤ σχετικά µε την έκβαση κάθε παρόµοιου
αιτήµατος ή συνεννόησης.
2.
Προκειµένου για ανακοινώσεις, οι οποίες περιέχουν δεδοµένα
του ΣΠΠΝ που απευθύνονται στο κοινό, σε πιστωτικά ιδρύµατα και
στους κατασκευαστές συναφούς εξοπλισµού, ζητείται η γνώµη του
οικείου ΕΚΚΠ. Εξάλλου, το τελευταίο ζητά τη γνώµη του ΚΑΠΤ
της ΕΚΤ.
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3.
Η ΕΚΤ συνεννοείται µε το οικείο ΕΚΚΠ σχετικά µε κάθε
περίπτωση αναστολής της πρόσβασης. Η ΕΚΤ και το οικείο ΕΚΚΠ
µπορούν να αναστέλλουν την πρόσβαση στο ΣΠΠΝ για οποιοδήποτε χρήστη, όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο για την διαφύλαξη
της εµπιστευτικής φύσης των δεδοµένων του ΣΠΠΝ. Το οικείο
ΕΚΚΠ συνεννοείται µε την αρχή ή το κέντρο στο οποίο υπάγονται
οι εν λόγω χρήστες, µε σκοπό την αποκατάσταση των κατάλληλων
προϋποθέσεων για τη χρήση του ΣΠΠΝ.
4.
Αφού εγκριθούν από το διοικητικό συµβούλιο, τα στοιχειώδη
πρότυπα ασφάλειας που µνηµονεύονται στο άρθρο 6 και το εγχειρίδιο διαδικασιών που µνηµονεύεται στο άρθρο 4 δεν δηµοσιεύονται, λόγω της εµπιστευτικής τους φύσης.
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Άρθρο 9
Εφαρµογή

Προς εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η εκτελεστική επιτροπή
της ΕΚΤ λαµβάνει κάθε µέτρο που είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας του ΣΠΠΝ, συµπεριλαµβανοµένου κάθε µέτρου που αφορά το εγχειρίδιο διαδικασίας ή
τα στοιχειώδη πρότυπα ασφάλειας που µνηµονεύονται στα άρθρα 4
και 6, αντίστοιχα. Για τους σκοπούς αυτούς λαµβάνει υπόψη τις
απόψεις της Επιτροπής Τραπεζογραµµατίων. Η εκτελεστική επιτροπή ενηµερώνει το διοικητικό συµβούλιο σχετικά µε κάθε µέτρο
που λαµβάνει προς εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Επιπλέον, η
ΕΚΤ µπορεί, εν γένει, να παρέχει τεχνικής φύσεως διευκρινίσεις και
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση ή την ασφάλεια του ΣΠΠΝ.
Άρθρο 10

Άρθρο 8
Παρακολούθηση
Σε συνεννόηση µε τις οικείες αρχές ή κέντρα, τα ΕΚΚΠ θεσπίζουν
διαδικασίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση της συµµόρφωσης
των πρώτων προς τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 και 7, καθώς και
τη λήψη των κατάλληλων προς το σκοπό αυτό µέτρων. Οι εν λόγω
διαδικασίες προβλέπουν επίσης τη συµµετοχή της ΕΚΤ στην παρακολούθηση. Η ΕΚΤ, σε συνεννόηση µε τις ΕθνΚΤ, θεσπίζει επίσης
διαδικασίες µε σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των
ΕΚΚΠ προς την παρούσα απόφαση.

Τελικές διατάξεις
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 8 Νοεµβρίου 2001.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε την έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ
(ΕΚΤ/2001/15)
(2001/913/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

έχει θέσει σε κυκλοφορία. Εποµένως, δεν θα εφαρµόζεται
στα τραπεζογραµµάτια ευρώ η τρέχουσα πρακτική επαναπατρισµού των εκφρασµένων σε εθνικές νοµισµατικές µονάδες
τραπεζογραµµατίων στην εκδούσα κεντρική τράπεζα. Το
καθεστώς που διέπει την έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ
βασίζεται στην αρχή του µη επαναπατρισµού των τραπεζογραµµατίων ευρώ.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούµενη «συνθήκη»), και ιδίως το άρθρο 106
παράγραφος 1, καθώς και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενο «καταστατικό»), και ιδίως το άρθρο 16,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 1 της συνθήκης
και το άρθρο 16 του καταστατικού, το διοικητικό συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραµµατίων µέσα στην Κοινότητα. ∆υνάµει των εν λόγω διατάξεων,
η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) µπορούν να
εκδίδουν τραπεζογραµµάτια, τα οποία είναι τα µόνα τραπεζογραµµάτια που αποτελούν νόµιµο χρήµα εντός των συµµετεχόντων κρατών µελών. Το κοινοτικό δίκαιο έχει προβλέψει ένα σύστηµα πλειονότητας φορέων έκδοσης τραπεζογραµµατίων. Τραπεζογραµµάτια ευρώ εκδίδουν η ΕΚΤ και οι
ΕθνΚΤ.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/
98 του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (1), από την 1η Ιανουαρίου 2002, η ΕΚΤ και
οι ΕθνΚΤ (εφεξής καλούµενες «Ευρωσύστηµα») θέτουν σε
κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια σε ευρώ. Τα τραπεζογραµµάτια ευρώ αποτελούν έκφραση του ιδίου και ενιαίου νοµίσµατος και υπόκεινται σε ενιαίο νοµικό καθεστώς.

(3)

Καθώς η θέση τραπεζογραµµατίων σε κυκλοφορία αποτελεί
µια διαδικασία που κατευθύνεται από τη ζήτηση, η έκδοση
τραπεζογραµµατίων ευρώ δεν είναι αναγκαίο να υπόκειται
σε ποσοτικά ή άλλα όρια.

(4)

Η απόφαση ΕΚΤ/2001/7 της 30ής Αυγούστου 2001 σχετικά µε τις ονοµαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ (2), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΕΚΤ/2001/14 (3), περιέχει κοινούς κανόνες για τα
τραπεζογραµµάτια ευρώ. Η ΕΚΤ έχει θεσπίσει κοινές τεχνικές
προδιαγραφές για τα τραπεζογραµµάτια ευρώ, καθώς επίσης
και µέτρα ποιοτικού ελέγχου προκειµένου να διασφαλίζεται
ότι τα τραπεζογραµµάτια ευρώ πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές. Κατά συνέπεια, όλα τα τραπεζογραµµάτια ευρώ
διαθέτουν την ίδια εµφάνιση και το ίδιο επίπεδο ποιότητας
και δεν θα πρέπει να γίνεται καµία διάκριση ανάµεσα σε
τραπεζογραµµάτια της ίδιας ονοµαστικής αξίας.

(5)

Όλα τα τραπεζογραµµάτια ευρώ θα πρέπει να υπόκεινται
στις ίδιες προϋποθέσεις αποδοχής και επεξεργασίας από τα
µέλη του ευρωσυστήµατος, ανεξαρτήτως του ποιo µέλος τα

(1) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 233 της 31.8.2001, σ. 55.
(3) ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 29.1 του καταστατικού, σε κάθε
µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
αποδίδεται στάθµιση στην κλείδα κατανοµής για την
εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, που καθορίζεται στην απόφαση ΕΚΤ/1998/13 της 1ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε
τα ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για το κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (4). Η εν λόγω στάθµιση βασίζεται στον πληθυσµό και στο ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν κάθε κράτους µέλους και διέπει τις εισφορές στο
κεφάλαιο της ΕΚΤ, τις µεταβιβάσεις των συναλλαγµατικών
διαθεσίµων των ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ, την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των ΕθνΚΤ, καθώς και τη διανοµή
των κερδών και τον επιµερισµό των ζηµιών της ΕΚΤ.

(7)

Τα τραπεζογραµµάτια ευρώ αποτελούν νόµιµο χρήµα σε
όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, θα κυκλοφορούν
ελεύθερα εντός της ζώνης του ευρώ, θα εκδίδονται εκ νέου
από τα µέλη του Ευρωσυστήµατος και θα είναι δυνατή η
αποθήκευση ή χρησιµοποίησή τους και εκτός της ζώνης του
ευρώ. Οι υποχρεώσεις σε σχέση µε την έκδοση της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων ευρώ
θα πρέπει, εποµένως, να κατανέµονται µεταξύ των µελών
του Ευρωσυστήµατος µε βάση κάποιο αντικειµενικό κριτήριο. Κατάλληλο κριτήριο συνιστά το µερίδιο συµµετοχής
κάθε ΕθνΚΤ στο καταβεβληµένο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Το
µερίδιο αυτό προκύπτει από την αναλογική εφαρµογή της
κλείδας κατανοµής που αναφέρεται στο άρθρο 29.1 του
καταστατικού στις ΕθνΚΤ. ∆εδοµένου ότι το εν λόγω κριτήριο δεν εφαρµόζεται σε σχέση µε την ΕΚΤ, το ποσοστό του
µεριδίου των τραπεζογραµµατίων ευρώ που εκδίδει η ΕΚΤ
καθορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο.

(8)

∆υνάµει των άρθρων 9.2 και 12.1 του καταστατικού, τα
οποία καθιερώνουν την αρχή της αποκέντρωσης για τις
πράξεις του ευρωσυστήµατος, η θέση σε κυκλοφορία και η
απόσυρση από την κυκλοφορία όλων των τραπεζογραµµατίων ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εκδίδει η
ΕΚΤ, ανατίθενται στις ΕθνΚΤ. Για λόγους συνέπειας προς
την εν λόγω αρχή της αποκέντρωσης, η υλική διαχείριση
των τραπεζογραµµατίων ευρώ διενεργείται επίσης από τις
ΕθνΚΤ.

(4) ΕΕ L 125 της 19.5.1999, σ. 33.
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Από τη διαφορά ανάµεσα στην αξία των τραπεζογραµµατίων
ευρώ, τα οποία κατανέµονται σε κάθε ΕθνΚΤ σύµφωνα µε
την κλείδα κατανοµής τραπεζογραµµατίων, και στην αξία
των τραπεζογραµµατίων ευρώ, τα οποία θέτει σε κυκλοφορία η εν λόγω ΕθνΚΤ, θα πρέπει να προκύπτουν υπόλοιπα
εντός του ευρωσυστήµατος. ∆εδοµένου ότι η ΕΚΤ δεν θέτει
σε κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια ευρώ, θα πρέπει να διατηρεί απαιτήσεις εντός του ευρωσυστήµατος έναντι των
ΕθνΚΤ, για αξία που αντιστοιχεί στο µερίδιο των τραπεζογραµµατίων ευρώ που εκδίδει. Η τοκοφορία των εν λόγω
υπολοίπων εντός του ευρωσυστήµατος επηρεάζει τις εισοδηµατικές θέσεις των ΕθνΚΤ και, για το λόγο αυτό, αποτελεί
αντικείµενο της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 της 6ης ∆εκεµβρίου 2001 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού
εισοδήµατος των ΕθνΚΤ των συµµετεχόντων κρατών µελών
από το οικονοµικό έτος 2002 (1), βάσει του άρθρου 32 του
καταστατικού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
α) µε τον όρο «ΕθνΚΤ» νοούνται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των
κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα,
σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
β) µε τον όρο «τραπεζογραµµάτια ευρώ» νοούνται εκείνα τα τραπεζογραµµάτια που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης
ΕΚΤ/2001/7 και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει το
διοικητικό συµβούλιο,
γ) µε τον όρο «κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο»
νοούνται τα ποσοστά που προκύπτουν από την εφαρµογή, στις
ΕθνΚΤ, τής στάθµισης στην κλείδα κατανοµής που αναφέρεται
στο άρθρο 29.1 του καταστατικού και καθορίζεται στην απόφαση ΕΚΤ/1998/13,
δ) µε τον όρο «κλείδα κατανοµής τραπεζογραµµατίων» νοούνται τα
ποσοστά που προκύπτουν από τη λήψη υπόψη του µεριδίου
συµµετοχής της ΕΚΤ στο σύνολο των εκδιδόµενων τραπεζογραµµατίων ευρώ και από την εφαρµογή της κλείδας κατανοµής
στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο (µε στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο ακέραιο πολλαπλάσιο του 0,0005 της εκατοστιαίας
µονάδας) επί του µεριδίου συµµετοχής των ΕθνΚΤ στο εν λόγω
σύνολο. Η κλείδα κατανοµής τραπεζογραµµατίων που εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2002 καθορίζεται στο παράρτηµα
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ
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είδους υλική διαχείριση σε σχέση µε το σύνολο των τραπεζογραµµατίων ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εκδίδει η ΕΚΤ.
2.
Οι ΕθνΚΤ αποδέχονται όλα τα τραπεζογραµµάτια ευρώ κατ’
αίτηση του κατόχου για ανταλλαγή τους µε τραπεζογραµµάτια
ευρώ της ίδιας αξίας ή -στην περίπτωση δικαιούχων λογαριασµώνγια πίστωσή τους σε λογαριασµούς που τηρούνται στην παραλήπτρια ΕθνΚΤ.
3.
Οι ΕθνΚΤ αντιµετωπίζουν ως υποχρεώσεις και επεξεργάζονται
όλα τα τραπεζογραµµάτια ευρώ που αποδέχονται, µε τον ίδιο
τρόπο.
4.
Τραπεζογραµµάτια ευρώ που γίνονται αποδεκτά από ΕθνΚΤ
δεν µεταβιβάζονται σε άλλες ΕθνΚΤ, αλλά παραµένουν στην κατοχή
των πρώτων, µε την προοπτική να καταστούν διαθέσιµα σε
περίπτωση εκ νέου έκδοσης. Κατ’ εξαίρεση και σύµφωνα µε κανόνες
που θεσπίζει το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ:
α) η παραλήπτρια ΕθνΚΤ µπορεί να προβαίνει στην καταστροφή
ελλιπών, φθαρµένων, αλλοιωµένων από τη χρήση ή αποσυρθέντων τραπεζογραµµατίων ευρώ·
β) τα τραπεζογραµµάτια ευρώ που βρίσκονται στην κατοχή των
ΕθνΚΤ µπορούν, για υλικοτεχνικούς λόγους, να αναδιανέµονται
σε µεγάλες ποσότητες εντός του Ευρωσυστήµατος.
Άρθρο 4
Κατανοµή τραπεζογραµµατίων ευρώ εντός του ευρωσυστήµατος
1.
Η συνολική αξία των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων
ευρώ κατανέµεται στα µέλη του ευρωσυστήµατος µε εφαρµογή της
κλείδας κατανοµής τραπεζογραµµατίων.
2.
Από τη διαφορά ανάµεσα στην αξία των τραπεζογραµµατίων
ευρώ, τα οποία κατανέµονται σε κάθε ΕθνΚΤ σύµφωνα µε την
κλείδα κατανοµής τραπεζογραµµατίων, και στην αξία των τραπεζογραµµατίων ευρώ, τα οποία θέτει σε κυκλοφορία η εν λόγω ΕθνΚΤ,
προκύπτουν υπόλοιπα εντός του ευρωσυστήµατος. Η ΕΚΤ διατηρεί
απαιτήσεις εντός του ευρωσυστήµατος έναντι των ΕθνΚΤ, κατ’ αναλογία προς τα µερίδια συµµετοχής των τελευταίων στην κλείδα
κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο, για αξία που αντιστοιχεί
στην αξία των τραπεζογραµµατίων ευρώ που εκδίδει.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2002.
2.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ εκδίδουν τραπεζογραµµάτια ευρώ.
Άρθρο 3

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 6 ∆εκεµβρίου 2001.

Υποχρεώσεις των φορέων έκδοσης τραπεζογραµµατίων
1.
Οι ΕθνΚΤ θέτουν σε κυκλοφορία και αποσύρουν από την
κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια ευρώ και προβαίνουν σε κάθε

(1) Βλέπε σελίδα 55 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

L 337/54

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

20.12.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΛΕΙ∆Α ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

8%

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

3,2550 %

Deutsche Bundesbank

27,8215 %

Τράπεζα της Ελλάδος

2,3360 %

Banco de España

10,1020 %

Banque de France

19,1210 %

Central Bank of Ireland

0,9650 %

Banca d’Italia

16,9190 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1695 %

De Nederlandsche Bank

4,8595 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6800 %

Banco de Portugal

2,1845 %

Suomen Pankki

1,5870 %
Σύνολο

100,000 %
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό έτος 2002
(ΕΚΤ/2001/16)
(2001/914/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

κές νοµισµατικές µονάδες τραπεζογραµµάτια εξακολουθούν
να αποτελούν νόµιµο χρήµα για µέγιστη περίοδο έξι µηνών
µετά το πέρας της µεταβατικής περιόδου. Συνεπώς, το έτος
2002 θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερο έτος, δεδοµένου ότι
τα εκφρασµένα σε εθνικές νοµισµατικές µονάδες κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια είναι δυνατό να εξακολουθήσουν
να αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µέρος της συνολικής αξίας
των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων του Ευρωσυστήµατος, και, µάλιστα, βάσει διαφορετικών προτύπων ως προς
την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων µεταξύ των κρατών
µελών. Η κατάσταση αυτή µπορεί να συγκριθεί µε εκείνη της
περιόδου 1999 έως 2001 και, για το λόγο αυτό, το νοµισµατικό εισόδηµα για το οικονοµικό έτος 2002 θα πρέπει
να υπολογιστεί µε µέθοδο ανάλογη µε εκείνη που προβλέπεται στην απόφαση ΕΚΤ/2000/19 της 3ης Νοεµβρίου 1998,
όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της 14ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού
εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών και των ζηµιών της ΕΚΤ για τα
οικονοµικά έτη 1999 έως 2001 (2), προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι µεταβολές στα πρότυπα ως προς την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τις
σχετικές εισοδηµατικές θέσεις των ΕθνΚΤ. Για το έτος 2002,
το άρθρο 32.3 του καταστατικού επιτρέπει στο διοικητικό
συµβούλιο να αποφασίσει ότι, κατά παρέκκλιση από το
άρθρο 32.2, το νοµισµατικό εισόδηµα θα υπολογίζεται
σύµφωνα µε µία εναλλακτική µέθοδο.

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής
καλούµενο «καταστατικό»), και ιδίως το άρθρο 32,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 32.1 του καταστατικού, ως νοµισµατικό εισόδηµα ορίζεται το εισόδηµα που συγκεντρώνουν οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 32.2 του καταστατικού,
το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε ΕθνΚΤ ισούται
µε το ετήσιο εισόδηµα το οποίο της αποφέρουν τα στοιχεία
του ενεργητικού που έχει στην κατοχή της έναντι των
κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων και των υποχρεώσεων
που προκύπτουν από τις καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων.
Τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού ταυτοποιούνται από
τις ΕθνΚΤ σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που
θεσπίζει το διοικητικό συµβούλιο. Από το οικονοµικό έτος
2003, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να ταυτοποιούν τα στοιχεία του
ενεργητικού που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων τους στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής ως
στοιχεία του ενεργητικού που έχουν στην κατοχή τους έναντι των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 32.4 του καταστατικού, από
το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε ΕθνΚΤ αφαιρείται ποσό το οποίο αντιστοιχεί µε τους τόκους που καταβάλλει η εν λόγω ΕθνΚΤ επί των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων σύµφωνα
µε το άρθρο 19 του καταστατικού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 32.5 του καταστατικού, το συνολικό
ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος των ΕθνΚΤ κατανέµεται
µεταξύ τους κατ’ αναλογία µε τα καταβεβληµένα µερίδια
συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ).

(3)

Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ εξουσιοδοτείται, δυνάµει
των άρθρων 32.6 και 32.7 του καταστατικού, να καθορίζει
κατευθυντήριες γραµµές για το συµψηφισµό και διακανονισµό, από την ΕΚΤ, των υπολοίπων που προέρχονται από την
κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος και να λαµβάνει
όλα τα υπόλοιπα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή
του άρθρου 32 του καταστατικού.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/
98 του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (1), από την 1η Ιανουαρίου 2002, η ΕΚΤ
και οι ΕθνΚΤ (εφεξής καλούµενες «Ευρωσύστηµα») θέτουν σε
κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια σε ευρώ. Το άρθρο 15 του
εν λόγω κανονισµού προβλέπει ότι τα εκφρασµένα σε εθνι-

(1) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.

(5)

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 της κατευθυντήριας γραµµής
ΕΚΤ/2001/1 της 10ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε τη
θέσπιση ορισµένων διατάξεων για τη µετάβαση από πλευράς
χρηµατικού το 2002 (3) προβλέπει ότι τα τραπεζογραµµάτια
ευρώ, µε τα οποία προεφοδιάζονται τα πιστωτικά ιδρύµατα
ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, χρεώνονται στους
οικείους λογαριασµούς τους στις ΕθνΚΤ, ανάλογα µε την
περίπτωση, στην ονοµαστική τους αξία, σύµφωνα µε το
ακόλουθο «γραµµικό πρότυπο χρέωσης»: ένα τρίτο του
ποσού του προεφοδιασµού χρεώνεται στις 2 Ιανουαρίου
2002, ένα τρίτο στις 23 Ιανουαρίου 2002 και το υπόλοιπο
στις 30 Ιανουαρίου 2002. Για τον υπολογισµό του νοµισµατικού εισοδήµατος για το έτος 2002 είναι αναγκαίο να
ληφθεί υπόψη το εν λόγω «γραµµικό πρότυπο χρέωσης».

(6)

Η παρούσα απόφαση συνδέεται µε την απόφαση ΕΚΤ/2001/
15 της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε την έκδοση
τραπεζογραµµατίων ευρώ (4), η οποία προβλέπει ότι τραπεζογραµµάτια ευρώ εκδίδουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ. Η απόφαση ΕΚΤ/2001/15 ορίζει ότι τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ κατανέµονται στις ΕθνΚΤ κατ’ αναλογία
προς τα καταβεβληµένα µερίδια συµµετοχής των τελευταίων
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Με την ίδια απόφαση κατανέµεται
στην
ΕΚΤ

(2) ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 119.
(3) ΕΕ L 55 της 24.2.2001, σ. 80.
(4) Βλέπε σελίδα 52 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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8 % της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων ευρώ. Από την κατανοµή των τραπεζογραµµατίων ευρώ µεταξύ των µελών του Ευρωσυστήµατος προκύπτουν υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος. Η τοκοφορία
των εν λόγω υπολοίπων που αφορούν τα κυκλοφορούντα
τραπεζογραµµάτια ευρώ επηρεάζει άµεσα το εισόδηµα κάθε
µέλους του Ευρωσυστήµατος και θα πρέπει, για το λόγο
αυτό, να ρυθµιστεί δυνάµει της παρούσας απόφασης. Το
εισόδηµα, το οποίο συγκεντρώνει η ΕΚΤ από την τοκοφορία
των απαιτήσεών της εντός του Ευρωσυστήµατος έναντι των
ΕθνΚΤ, που συνδέεται µε το µερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, θα πρέπει κατ’ αρχήν να διανέµεται στις ΕθνΚΤ σύµφωνα µε τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, κατ’ αναλογία προς τα µερίδια συµµετοχής
τους στην κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο,
εντός του ιδίου οικονοµικού έτους κατά το οποίο
συγκεντρώνεται το εν λόγω εισόδηµα.
(7)

(8)

(9)

Για τον τοκισµό του καθαρού υπολοίπου των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν
τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ θα πρέπει να
εφαρµόζεται ορισµένο αντικειµενικό κριτήριο, το οποίο θα
καθορίζει το κόστος του χρήµατος. Εν προκειµένω, θεωρείται κατάλληλο το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης, το οποίο χρησιµοποιείται στις δηµοπρασίες που
διενεργούνται για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης
του Ευρωσυστήµατος.
Για τους σκοπούς του υπολογισµού του νοµισµατικού εισοδήµατος των ΕθνΚΤ δυνάµει του άρθρου 32.2 του καταστατικού, στη βάση υπολογισµού θα πρέπει να περιλαµβάνονται
οι καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που
αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ,
καθώς αντιστοιχούν στα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια.
Ως εκ τούτου, ο διακανονισµός του τόκου επί των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ θα έχει ως αποτέλεσµα
την κατανοµή, µεταξύ των ΕθνΚΤ, ενός σηµαντικού µέρους
του νοµισµατικού εισοδήµατος του Ευρωσυστήµατος κατ’
αναλογία προς τα καταβεβληµένα µερίδια συµµετοχής των
τελευταίων στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Τα εν λόγω υπόλοιπα
εντός του Ευρωσυστήµατος θα πρέπει να διορθώνονται κατά
τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η βαθµιαία προσαρµογή των
ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσεως των ΕθνΚΤ.
Οι διορθώσεις θα πρέπει να βασίζονται στην αξία των
κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων κάθε ΕθνΚΤ στη διάρκεια ορισµένης περιόδου πριν από την εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων ευρώ. Οι εν λόγω διορθώσεις θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις του έτους
2002, κατά τη διάρκεια του οποίου τα κράτη µέλη έχουν
διαφορετικά σχέδια µετάβασης και τα πιστωτικά ιδρύµατα
θα αυξήσουν σε διαφορετικό βαθµό τις συνήθεις ποσότητες
µετρητών που κατέχουν· εν συνεχεία και για περίοδο που
δεν υπερβαίνει την πενταετία, οι διορθώσεις αυτές θα πρέπει
να εφαρµόζονται σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε ορισµένο
σταθερό τύπο.
Οι διορθώσεις των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος
που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ
έχουν υπολογιστεί κατά τρόπο, ώστε να αντισταθµίζεται
κάθε σηµαντική µεταβολή στις εισοδηµατικές θέσεις των
ΕθνΚΤ, οφειλόµενη στην εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων
ευρώ και στην επακόλουθη κατανοµή του νοµισµατικού
εισοδήµατος. Το διοικητικό συµβούλιο αποφάσισε, για το
λόγο αυτό, να µην κάνει χρήση της παρέκκλισης από το
άρθρο 32 του καταστατικού, η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 51 του καταστατικού.

20.12.2001

(10)

Οι διορθώσεις των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος
που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ
είναι αναγκαίο να λαµβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση που χαρακτηρίζει το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, η οποία απορρέει από την πρόσφατη νοµισµατική
του ιστορία.

(11)

Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε την παρούσα
απόφαση, προσδοκώντας ότι τα οικονοµικά της αποτελέσµατα και η ισορροπία που συνεπάγονται τα εν λόγω αποτελέσµατα στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα παραµείνουν αµετάβλητα στη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής του άρθρου
4 της παρούσας απόφασης και, για το λόγο αυτό, το
διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ αναλαµβάνει τη σταθερή
δέσµευση να διασφαλίσει τη διατήρηση του καθεστώτος, το
οποίο εισάγεται µε την παρούσα απόφαση, έως τις 31
∆εκεµβρίου 2007,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
α) µε τον όρο «συµµετέχοντα κράτη µέλη» νοούνται τα κράτη
µέλη που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα, σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
β) µε τον όρο «ΕθνΚΤ» νοούνται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των
συµµετεχόντων κρατών µελών,
γ) µε τον όρο «βάση υπολογισµού» νοείται το ποσό των αποδεκτών υποχρεώσεων, εντός του ισολογισµού κάθε ΕθνΚΤ,
όπως ειδικότερα ορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της
παρούσας απόφασης,
δ) µε τον όρο «ταυτοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού» νοείται
το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού που έχει στην κατοχή
της κάθε ΕθνΚΤ έναντι της βάσης υπολογισµού, εντός του
ισολογισµού της, όπως ειδικότερα ορίζεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης,
ε) µε τον όρο «υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ» νοούνται οι
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν µεταξύ ορισµένης ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ και µεταξύ ορισµένης ΕθνΚΤ και
των άλλων ΕθνΚΤ, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του άρθρου
4 της απόφασης ΕΚΤ/2001/15 της 6ης ∆εκεµβρίου 2001,
σχετικά µε την έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ,
στ) µε τον όρο «κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο»
νοούνται τα ποσοστά που προκύπτουν από την εφαρµογή, στις
ΕθνΚΤ, τής στάθµισης στην κλείδα κατανοµής που αναφέρεται
στο άρθρο 29.1 του καταστατικού και καθορίζεται στην απόφαση ΕΚΤ/1998/13 της 1ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τα
ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (1),
ζ) µε τον όρο «πιστωτικά ιδρύµατα» νοούνται τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων
αποθεµατικών δυνάµει του κανονισµού ΕΚΤ/1998/15 σχετικά
µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, (2)
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό ΕΚΤ/2000/8 (3),
(1) ΕΕ L 125 της 19.5.1999, σ. 33.
(2) ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 229 της 9.9.2000, σ. 34.
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η) µε τον όρο «ΕΙ» νοείται ο εναρµονισµένος ισολογισµός, η
διάρθρωση του οποίου παρουσιάζεται στο παράρτηµα IΧ της
κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/18 σχετικά µε το νοµικό
πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή
εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, όπως
τροποποιήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1999 και στις 14 ∆εκεµβρίου 2000 (1),
θ) µε τον όρο «επιτόκιο αναφοράς» νοείται το τελευταίο διαθέσιµο οριακό επιτόκιο, το οποίο χρησιµοποιείται στις δηµοπρασίες που διενεργούνται για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 3.1.2 του παραρτήµατος I της κατευθυντήριας γραµµής EΚΤ/2000/7 της 31ης Αυγούστου 2000 σχετικά µε τα µέσα και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής του
Ευρωσυστήµατος (2). Σε περίπτωση διενέργειας και διακανονισµού πλειόνων πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης την ίδια
ηµέρα, χρησιµοποιείται ένας απλός µέσος όρος των οριακών
επιτοκίων των πράξεων που διενεργήθηκαν παράλληλα.
Άρθρο 2
Υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ
1.
Τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα
κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ υπολογίζονται σε µηνιαία
βάση και καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία της ΕΚΤ και των
ΕθνΚΤ την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µήνα, µε ηµεροµηνία αξίας
της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας του προηγούµενου µήνα.
Ο πρώτος υπολογισµός των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος
που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, βάσει
της ανωτέρω παραγράφου, πραγµατοποιείται για τα τραπεζογραµµάτια ευρώ του προεφοδιασµού στις 2 Ιανουαρίου 2002, µε ηµεροµηνία αξίας της 1ης Ιανουαρίου 2002.
2.
Ο τοκισµός των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος που
αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, βασίζεται στο επιτόκιο αναφοράς.
3.
Ο διακανονισµός των τόκων που συνιστούν την απόδοση που
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο πραγµατοποιείται σε
τριµηνιαία βάση, µέσω πληρωµών διενεργούµενων στο πλαίσιο του
συστήµατος TARGET.
4.
Kατά παρέκκλιση από την προηγούµενη παράγραφο και για
το οικονοµικό έτος 2002, ο διακανονισµός των τόκων που συνιστούν την απόδοση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πραγµατοποιείται στο τέλος της χρήσης.
Άρθρο 3
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ενεργητικού, τα οποία καταγράφονται στα λογιστικά της βιβλία.
Εξαίρεση αποτελεί ο χρυσός, ο οποίος θεωρείται ότι δεν παράγει
εισόδηµα.
3.
Στην περίπτωση που η αξία των ταυτοποιήσιµων στοιχείων
του ενεργητικού ορισµένης ΕθνΚΤ είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη
της αξίας της βάσης υπολογισµού της, η διαφορά καλύπτεται µε
εφαρµογή, επί της αξίας της εν λόγω διαφοράς, τού µέσου επιτοκίου απόδοσης των ταυτοποιήσιµων στοιχείων του ενεργητικού
όλων των ΕθνΚΤ, λαµβανοµένων ως συνόλου.
Το εν λόγω µέσο επιτόκιο απόδοσης υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο. Το συνολικό εισόδηµα που συγκεντρώνουν όλες οι
ΕθνΚΤ από τα ταυτοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού τους, εξαιρουµένου κάθε εισοδήµατος που προκύπτει από καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος, οι οποίες απορρέουν από συναλλαγές µέσω του συστήµατος TARGET (παράρτηµα II, σηµείο Α.3),
και από καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 4
(παράρτηµα II, σηµείο Α.4), διαιρείται µε το µέσο ποσό των συνολικών ταυτοποιήσιµων στοιχείων του ενεργητικού του Ευρωσυστήµατος. Για το µέσο επιτόκιο απόδοσης λαµβάνεται υπόψη το έτος
360 ηµερών.
Άρθρο 4
∆ιορθώσεις επί των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος
1.
Για τους σκοπούς του υπολογισµού του νοµισµατικού εισοδήµατος, τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα
κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ κάθε ΕθνΚΤ διορθώνονται
βάσει εξισωτικού ποσού, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε τον
ακόλουθο τύπο:
ΕΠ = (K − ΜΑ) × Σ,
όπου:
ΕΠ

είναι το εξισωτικό ποσό,

Κ

είναι το ποσό που προκύπτει, για κάθε ΕθνΚΤ, από την
εφαρµογή της κλείδας κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο επί της µέσης αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων κατά την περίοδο που εκτείνεται από την 1η
Ιουλίου 1999 έως την 30ή Ιουνίου 2001,

ΜΑ

είναι, για κάθε ΕθνΚΤ, η µέση αξία των κυκλοφορούντων
τραπεζογραµµατίων κατά την περίοδο που εκτείνεται από
την 1η Ιουλίου 1999 έως την 30ή Ιουνίου 2001,

Σ

είναι ο συντελεστής για κάθε οικονοµικό έτος, ως ακολούθως:

Μέθοδος υπολογισµού του νοµισµατικού εισοδήµατος
1.
Το έτος 2002, το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε
ΕθνΚΤ καθορίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
ΝΕ = ΒΥ × ΕΑ,
όπου:
ΝΕ
είναι το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε ΕθνΚΤ
που πρόκειται να συγκεντρωθεί,
ΒΥ
είναι η βάση υπολογισµού κάθε ΕθνΚΤ,
ΕΑ
είναι το επιτόκιο αναφοράς.
2.
Από το έτος 2003, το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος
κάθε ΕθνΚΤ καθορίζεται µέσω του υπολογισµού του πραγµατικού
εισοδήµατος που προκύπτει από τα ταυτοποιήσιµα στοιχεία του
(1) ΕΕ L 33 της 2.2.2001, σ. 21.
(2) ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1.

Οικονοµικό έτος

Συντελεστής

2002

1

2003

0,8606735

2004

0,7013472

2005

0,5334835

2006

0,3598237

2007

0,1817225
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Το άθροισµα των εξισωτικών ποσών των ΕθνΚΤ ισούται µε 0.

3.
Τα εξισωτικά ποσά και οι λογιστικές εγγραφές ισοσκέλισης
των εν λόγω εξισωτικών ποσών καταγράφονται την πρώτη εργάσιµη
ηµέρα κάθε έτους σε ξεχωριστούς λογαριασµούς εντός του Ευρωσυστήµατος, στα βιβλία κάθε ΕθνΚΤ, µε ηµεροµηνία αξίας της 1ης
Ιανουαρίου. Οι λογιστικές εγγραφές ισοσκέλισης των εξισωτικών
ποσών δεν τοκίζονται.
4.
Στην περίπτωση που η αξία των τραπεζογραµµατίων ευρώ
που θέτει σε κυκλοφορία η Banque centrale du Luxembourg το
2002 είναι µεγαλύτερη, κατά 25 % ή περισσότερο, της µέσης αξίας
των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων κατά την περίοδο που
εκτείνεται από την 1η Ιουλίου 1999 έως την 30ή Ιουνίου 2001,
τα γράµµατα «ΜΑ» στον τύπο της παραγράφου 1 αντιπροσωπεύουν
για την Banque centrale du Luxembourg την αξία των τραπεζογραµµατίων που αυτή θέτει σε κυκλοφορία το 2002, µε µέγιστο
όριο τα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όταν εφαρµόζεται η εν λόγω
παρέκκλιση, όλα τα εξισωτικά ποσά που υπολογίζονται βάσει του
άρθρου 4 παράγραφος 1, υπόκεινται σε αναδροµικές διορθώσεις
στο τέλος του 2002, µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης
προς τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω αναδροµικές διορθώσεις γίνονται κατ’ αναλογία προς την κλείδα κατανοµής
στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο.
5.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και µε την επέλευση
ειδικών εκτάκτων γεγονότων που σχετίζονται µε µεταβολές στα
πρότυπα ως προς την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων, κατά
τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, η
διόρθωση των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν
τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ κάθε ΕθνΚΤ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω παραρτήµατος.
6.
Οι προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο διορθώσεις επί των
υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος παύουν να εφαρµόζονται
από την 1η Ιανουαρίου 2008.

20.12.2001
Άρθρο 5

Υπολογισµός και κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος
1.
Ο υπολογισµός του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε ΕθνΚΤ
πραγµατοποιείται από την ΕΚΤ σε ηµερήσια βάση. Ο υπολογισµός
βασίζεται σε λογιστικά στοιχεία που οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην
ΕΚΤ. Η ΕΚΤ ενηµερώνει τις ΕθνΚΤ σε τριµηνιαία βάση σχετικά µε τα
σωρευτικά ποσά.
2.
Από το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε ΕθνΚΤ
αφαιρείται ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν δεδουλευµένους ή
καταβληθέντες τόκους επί των υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται
στη βάση υπολογισµού, και σύµφωνα µε οποιαδήποτε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ δυνάµει της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 32.4 του καταστατικού.
3.
Η κατανοµή του συνολικού νοµισµατικού εισοδήµατος των
ΕθνΚΤ κατ’ αναλογία προς την οικεία κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε οικονοµικού
έτους.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2002.
2.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 6 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
A. Η βάση υπολογισµού περιλαµβάνει, αποκλειστικά, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία.
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, κατά το οικονοµικό έτος 2002 ισχύουν τα ακόλουθα για κάθε ΕθνΚΤ:
i) τα «τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία» περιλαµβάνουν επίσης τραπεζογραµµάτια τα οποία εκδίδονται από αυτή και
είναι εκφρασµένα στην οικεία εθνική νοµισµατική µονάδα και
ii) από τα «τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία» αφαιρείται η αξία των άτοκων δανείων που σχετίζονται µε τραπεζογραµµάτια ευρώ του προεφοδιασµού, τα οποία δεν έχουν ακόµα χρεωθεί (τµήµα του στοιχείου 6 του ενεργητικού του
εναρµονισµένου ισολογισµού (ΕΙ).
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, από το οικονοµικό έτος 2003 και για κάθε ΕθνΚΤ, τα «τραπεζογραµµάτια
σε κυκλοφορία» περιλαµβάνουν, αποκλειστικά, τραπεζογραµµάτια εκφρασµένα σε ευρώ·
2. υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόµενες µε τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής
και περιλαµβάνουσες:
α) τρεχούµενους λογαριασµούς, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών δυνάµει του
άρθρου 19.1 του καταστατικού (στοιχείο 2.1 του παθητικού του ΕΙ)·
β) ποσά καταθέσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων του Ευρωσυστήµατος (στοιχείο 2.2 του
παθητικού του ΕΙ)·
γ) καταθέσεις προθεσµίας (στοιχείο 2.3 του παθητικού του ΕΙ)·
δ) υποχρεώσεις που συνδέονται µε αντιστρεπτέες πράξεις εξοµάλυνσης βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
(στοιχείο 2.4 του παθητικού του ΕΙ)·
ε) καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων (στοιχείο 2.5 του παθητικού του ΕΙ)·
3. υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ εντός του Ευρωσυστήµατος που απορρέουν από την έκδοση γραµµατίων τα οποία καλύπτουν την
έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 3.3 του παραρτήµατος I της κατευθυντήριας
γραµµής EΚΤ/2000/7 (στοιχείο 10.2 του παθητικού του ΕΙ)·
4. καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που απορρέουν από συναλλαγές µέσω του TARGET (τµήµα του
στοιχείου 10.3 του παθητικού του ΕΙ)·
5. καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
B. Το ποσό της βάσης υπολογισµού κάθε ΕθνΚΤ υπολογίζεται σύµφωνα µε τους εναρµονισµένους κανόνες και αρχές λογιστικής
που θεσπίζει η κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/18 σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την
υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, όπως τροποποιήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1999 και στις 14
∆εκεµβρίου 2000 (1).

(1) ΕΕ L 33 της 2.2.2001, σ. 21.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A. Τα ταυτοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν, αποκλειστικά, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύµατα της ζώνης του ευρώ, σχετιζόµενα µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής (στοιχείο 5
του ενεργητικού του εναρµονισµένου ισολογισµού (ΕΙ)·
2. απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που αντιστοιχούν στη µεταβίβαση συναλλαγµατικών διαθεσίµων στην ΕΚΤ, εκτός
χρυσού, δυνάµει του άρθρου 30 του καταστατικού (τµήµα του στοιχείου 9.2 του ενεργητικού του ΕΙ)·
3. καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που προκύπτουν από συναλλαγές µέσω του TARGET (τµήµα του
στοιχείου 9.4 του ενεργητικού του ΕΙ)·
4. καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης·
5. χρυσό, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που αφορούν χρυσό που µεταβιβάζεται στην ΕΚΤ, σε ποσότητα που
επιτρέπει σε κάθε ΕθνΚΤ να ταυτοποιεί ένα µέρος του χρυσού που έχει στην κατοχή της, το οποίο αντιστοιχεί στην
εφαρµογή του µεριδίου συµµετοχής της στην κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο επί της συνολικής ποσότητας
χρυσού που ταυτοποιείται από όλες τις ΕθνΚΤ (στοιχείο 1 του ενεργητικού του ΕΙ και τµήµα του στοιχείου 9.2 του
ενεργητικού του ΕΙ).
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και τουλάχιστον µέχρι τον υπολογισµό του νοµισµατικού εισοδήµατος και για
το οικονοµικό έτος 2007, ο χρυσός αποτιµάται βάσει της τιµής της ουγκιάς καθαρού χρυσού σε ευρώ, όπως διαµορφώνεται στις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
B. Η αξία των ταυτοποιήσιµων στοιχείων του ενεργητικού κάθε ΕθνΚΤ υπολογίζεται σύµφωνα µε τους εναρµονισµένους κανόνες
και αρχές λογιστικής που θεσπίζει η κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/18 σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για τη λογιστική
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, όπως τροποποιήθηκε στις 15
∆εκεµβρίου 1999 και στις 14 ∆εκεµβρίου 2000 (1).

(1) ΕΕ L 33 της 2.2.2001, σ. 21.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
A. Πρώτη έκτακτη διόρθωση
Στην περίπτωση που ο συνολικός µέσος όρος των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων το 2002 είναι χαµηλότερος από το
συνολικό µέσο όρο των τραπεζογραµµατίων που είναι εκφρασµένα στο εθνικό νόµισµα των κρατών µελών τα οποία έχουν
υιοθετήσει το ευρώ, την περίοδο που εκτείνεται από την 1η Ιουλίου 1999 έως την 30ή Ιουνίου 2001, ο συντελεστής «Σ» που
εφαρµόζεται προκειµένου για το οικονοµικό έτος 2002, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, µειώνεται µε αναδροµική
ισχύ και κατ’ αναλογία προς τη µείωση του συνολικού µέσου όρου των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων.
Ο συντελεστής που προκύπτει από την εν λόγω µείωση δεν είναι χαµηλότερος του 0,8606735. Σε περίπτωση εφαρµογής της
εν λόγω παρέκκλισης, ένα τέταρτο της επακόλουθης µείωσης των εξισωτικών ποσών «ΕΠ» των ΕθνΚΤ που εφαρµόζονται
προκειµένου για το έτος 2002 προστίθεται σε καθένα από τα εξισωτικά ποσά των ΕθνΚΤ που εφαρµόζονται προκειµένου για
τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007, δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1.
B. ∆εύτερη έκτακτη διόρθωση
Στην περίπτωση που οι ΕθνΚΤ, για τις οποίες το εξισωτικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 είναι αριθµητικό
δεδοµένο µε θετική τιµή, καταβάλλουν καθαρό τόκο επί των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα
κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ, ο οποίος, προστιθέµενος στο στοιχείο «καθαρό αποτέλεσµα από τη συγκέντρωση
νοµισµατικού εισοδήµατος» του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως των εν λόγω ΕθνΚΤ στα τέλη της χρήσης, παράγει
καθαρά έξοδα, ο συντελεστής «Σ» που εφαρµόζεται προκειµένου για το οικονοµικό έτος 2002, σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 1, µειώνεται στην έκταση που απαιτείται για την εξάλειψη του παραπάνω όρου.
Ο συντελεστής που προκύπτει από την εν λόγω µείωση δεν είναι χαµηλότερος του 0,8606735. Σε περίπτωση εφαρµογής της
εν λόγω παρέκκλισης, ένα τέταρτο της επακόλουθης µείωσης των εξισωτικών ποσών «ΕΠ» των ΕθνΚΤ που εφαρµόζονται
προκειµένου για το έτος 2002 προστίθεται σε καθένα από τα εξισωτικά ποσά των ΕθνΚΤ που εφαρµόζονται προκειµένου για
τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007, δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1.
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για τον διορισµό του ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος επιφορτίζεται µε το
συντονισµό του Συµφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
(2001/915/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14 και το άρθρο 18 παράγραφος 5,

—

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Στις 14 ∆εκεµβρίου 2000, το Συµβούλιο υιοθέτησε την
κοινή δράση 2000/793/ΚΕΠΠΑ για τον διορισµό του ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος επιφορτίζεται µε τον συντονισµό του Συµφώνου Σταθερότητας
για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και για την κατάργηση της
κοινής δράσης 1999/523/ΚΕΠΠΑ (1). Η κοινή αυτή δράση
λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2001.
Είναι σκόπιµο να παραταθεί η θητεία του εν λόγω ειδικού
αντιπροσώπου και να ορισθεί ο διάδοχος του κ. Bodo
Hombach.
Στις 19 Νοεµβρίου 2001, το Συµβούλιο υιοθέτησε συµπεράσµατα σχετικά µε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τον µελλοντικό προσανατολισµό του Συµφώνου Σταθερότητας.
Στις 30 Μαρτίου 2000, το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγίες
σχετικά µε τη διαδικασία διορισµού των ειδικών αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΑΕΕ) και το διοικητικό
καθεστώς τους,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο κ. Erhard BUSEK διορίζεται ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσει τα καθήκοντα του ειδικού συντονιστή του Συµφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, εφεξής αποκαλούµενος «ειδικός αντιπρόσωπος», σύµφωνα
µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στο σηµείο 13 του εγγράφου του Συµφώνου Σταθερότητας.
Άρθρο 2
1.
Ο ειδικός αντιπρόσωπος ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα, που
προβλέπονται στο Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη:
— προωθεί την επίτευξη των στόχων του Συµφώνου εντός και
µεταξύ των διαφόρων χωρών,
— προεδρεύει της περιφερειακής στρογγυλής τραπέζης της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
— συνάπτει και διατηρεί στενές επαφές µε όλους τους συµµετέχοντες και τα κράτη, οργανισµούς και ιδρύµατα που συµβάλλουν
(1) EE L 318 της 16.12.2000, σ. 3.

—
—

—
—

στο Σύµφωνο, καθώς και µε τις σχετικές περιφερειακές πρωτοβουλίες και οργανώσεις,
υποβάλλει τακτικά έκθεση στον εν ενεργεία πρόεδρο του οργανισµού για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του οργανισµού αυτού, εξ ονόµατος της περιφερειακής στρογγυλής τραπέζης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
συµµετέχει στην διευθύνουσα οµάδα υψηλού επιπέδου, η οποία
είναι επιφορτισµένη µε τη διαδικασία συντονισµού των
δωρητών,
συνεργάζεται στενά µε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προκειµένου να προωθεί τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
σύµφωνο, σύµφωνα µε τα σηµεία 18, 19 και 20 του εγγράφου
του συµφώνου,
συναντάται τακτικά και όποτε χρειάζεται µε τους προέδρους
των οµάδων στρογγυλής τραπέζης, ώστε να εξασφαλίζεται ο
γενικός συντονισµός,
ασκεί χρέη γραµµατείας της περιφερειακής στρογγυλής τραπέζης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των τριών οµάδων
στρογγυλής τραπέζης.

2.
Στα πλαίσια των καθηκόντων του και σε συνεννόηση µε τους
συµµετέχοντες στο Σύµφωνο, ο ειδικός αντιπρόσωπος προβαίνει σε
αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων και µεθόδων εργασίας
του Συµφώνου και υποβάλει στο Συµβούλιο, έως τον Μάρτιο του
2002 το αργότερο, έκθεση στην οποία θα περιέχονται βελτιωτικές
εισηγήσεις. Ο ειδικός αντιπρόσωπος καλείται επίσης να καταρτίσει,
στα πλαίσια των προτεραιοτήτων που ενέκρινε η περιφερειακή
στρογγυλή τράπεζα στις 28 Ιουνίου 2001, κατάλογο των δράσεων
που θα πρέπει να αναληφθούν κατά προτεραιότητα από όλες τις
Οµάδες Στρογγυλής Τραπέζης κατά το έτος 2002.
Άρθρο 3
Η Ένωση παρέχει συνδροµή προς τον ειδικό αντιπρόσωπό της κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του ειδικού συντονιστή, διαθέτοντάς
του το απαιτούµενο ανθρώπινο δυναµικό και τα απαιτούµενα υλικοτεχνικά µέσα, σύµφωνα µε την παρούσα κοινή δράση.
Η Ένωση αναµένει από τους λοιπούς συµµετέχοντες στο Σύµφωνο
Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, να συµβάλλουν
επίσης στη λειτουργία του.
Άρθρο 4
Ο ειδικός αντιπρόσωπος εργάζεται σε στενή συνεννόηση µε το
γραφείο του ύπατου αντιπροσώπου στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και
µε την πολιτική διοίκηση των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο.
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Άρθρο 5
1.
Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς που προορίζεται να
καλύψει τις επιχειρησιακές δαπάνες τις σχετικές µε την αποστολή
του ειδικού αντιπροσώπου, ανέρχεται σε 1 420 290 ευρώ για το
2002.
2.
Το ποσό που καθορίζεται στην παράγραφο 1 διατίθεται για
τη χρηµατοδότηση των δαπανών λειτουργίας του κεντρικού γραφείου του Συµφώνου Σταθερότητας της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, κατά τη συγκεκριµένη περίοδο.
3.
Η διαχείριση των δαπανών που χρηµατοδοτούνται από το
προβλεπόµενο στην παράγραφο 1 ποσό, γίνεται σύµφωνα µε τις
διαδικασίες και τους κανόνες της Κοινότητας όσον αφορά τον
προϋπολογισµό.
4.
Η διαχείριση των επιχειρησιακών δαπανών αποτελεί το αντικείµενο σύµβασης µεταξύ του ειδικού αντιπροσώπου και της Επιτροπής.
Άρθρο 6
1.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος συνάπτει σύµβαση µε το Συµβούλιο.

2.
Ο ειδικός αντιπρόσωπος είναι αρµόδιος για την εκπλήρωση
της αποστολής του, συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης της οµάδας του, σε διαβούλευση µε την Προεδρία, η οποία επικουρείται
από τον γενικό γραµµατέα/ύπατο εκπρόσωπο, και µε πλήρη σύµπραξη της Επιτροπής.
3.
Τα κράτη µέλη και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία, του
ειδικού αντιπροσώπου. Οι αποδοχές του προσωπικού το οποίο
αποσπάται από κράτος µέλος ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην υπηρεσία του ειδικού αντιπροσώπου βαρύνουν, αντίστοιχα, το
συγκεκριµένο κράτος µέλος ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.
Όλες οι θέσεις της κατηγορίας Α προς πλήρωση δηµοσιεύονται στα κράτη µέλη και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους µε τα περισσότερα προσόντα.
5.
Τα προνόµια, οι ασυλίες και άλλες εγγυήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση και την οµαλή διεξαγωγή της αποστολής του
ειδικού αντιπροσώπου και των µελών του προσωπικού του, καθορίζονται από κοινού µε τα µέρη. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή
παρέχουν την απαιτούµενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτό.
Η αγορά ή µίσθωση υλικού, προµηθειών και εγκαταστάσεων προς
χρήση του γραφείου του συµφώνου σταθερότητας για τη Νοτιοα-
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νατολική Ευρώπη στις Βρυξέλλες, πραγµατοποιείται εξ ονόµατος
και για λογαριασµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
6.
Η προεδρία, η Επιτροπή ή/και τα κράτη µέλη παρέχουν,
ανάλογα µε την περίπτωση, υλικοτεχνική υποστήριξη στην περιοχή.
Άρθρο 7
Ο ειδικός αντιπρόσωπος υπάγεται απευθείας στον γενικό γραµµατέα/ύπατο εκπρόσωπο. Είναι υπόλογος απέναντί του όσον αφορά
τις διοικητικές δαπάνες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του.
Άρθρο 8
1.
Ο ειδικός αντιπρόσωπος υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο
Συµβούλιο, µέσω του γενικού γραµµατέα/ύπατου εκπροσώπου, είτε
µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν προσκλήσεως. Οι εκθέσεις
αυτές διαβιβάζονται επίσης στην Επιτροπή.
2.
Η εφαρµογή της παρούσας κοινής δράσης επανεξετάζεται
τακτικά, λαµβανοµένης υπόψη, ιδίως, της ανάπτυξης άλλων συµβολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και της συνοχής της
µε αυτές.
Άρθρο 9
Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συµφώνου
Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθορίζονται
σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς που ενέκρινε το Συµβούλιο.
Άρθρο 10
Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2002.
Εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 11
Η παρούσα κοινή δράση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK

