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L 344/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2558/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης ∆εκεµβρίου 2001
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά την αναταξινόµηση των
διακανονισµών υπό συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και υπό προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων
(swaps)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Στις αρχικές εκδόσεις του ΕΣΛ 95 και του ΣΕΛ 93, οι ροές
τόκων που ανταλλάσσονται µεταξύ δύο αντισυµβαλλοµένων
υπό συµφωνίες ανταλλαγών (swaps) οποιουδήποτε είδους
και υπό προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων θεωρήθηκαν ως
µη χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές, που καταγράφονται στο
εισόδηµα περιουσίας, στο στοιχείο τόκοι.

(4)

Προέκυψαν προβλήµατα από την ανωτέρω διάταξη και η
Επιτροπή θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι είναι απαραίτητο να
αποκλειστούν αυτές οι ροές τόκων από το εισόδηµα περιουσίας, όπως συµβαίνει στο αναθεωρηµένο ΣΕΛ 93.

(5)

Εποµένως, είναι σωστό να καταγράφονται οι ροές αυτές στις
χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές στο στοιχείο χρηµατοπιστωτικά παράγωγα, που περιλαµβάνεται στο ΕΣΛ 95 στο F3 µε
τίτλο «Χρεόγραφα εκτός από µετοχές».

(6)

Ειδική αντιµετώπιση αυτών των ροών θα πρέπει να καθορισθεί για τα δεδοµένα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος.

(7)

Ζητήθηκαν οι γνώµες της Επιτροπής Στατιστικού Προγράµµατος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ιδρύθηκε µε την
απόφαση 89/382/EΟΚ,Ευρατόµ (5), και της Επιτροπής Στατιστικών σε θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών, που ιδρύθηκε µε την απόφαση 91/115/
EΟΚ (6), σύµφωνα µε το άρθρο 3 των εν λόγω αποφάσεων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 285 παράγραφος 1 της συνθήκης,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο
251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96, του Συµβουλίου της
25ης Ιουνίου 1996, για το ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και
περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (4), περιέχει το
πλαίσιο αναφοράς κοινών προτύπων, ορισµών, ταξινοµήσεων
και λογιστικών κανόνων για την κατάρτιση των λογαριασµών των κρατών µελών για τις στατιστικές απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται
συγκρίσιµα αποτελέσµατα µεταξύ κρατών µελών.

(2)

Στο ΕΣΛ 95, όπως και στο ΣΕΛ 93, οι ανταλλαγές (swaps)
ορίζονται (5.67) ως «συµβατικές συµφωνίες µεταξύ δύο
µερών που συµφωνούν να ανταλλάξουν, διαχρονικά και
σύµφωνα µε προκαθορισµένους κανόνες, ροές πληρωµών
για το ίδιο ποσό χρέωσης», ενώ αναφέρεται ότι «οι δύο πιο
συνηθισµένες ποικιλίες είναι οι ανταλλαγές επιτοκίων και οι
ανταλλαγές συναλλάγµατος».

(1) EE C 116 της 26.4.2000, σ. 63.
(2) ΕΕ C 103 της 3.4.2001, σ. 8.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), και απόφαση του Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 2001.
4
( ) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 995/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L
139 της 23.5.2001, σ. 3).

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
(5) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
(6) ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 96/174/ΕΚ (ΕΕ L 51 της 1.3.1996, σ. 48).

L 344/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 ∆εκεµβρίου 2001.
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

F. VANDENBROUCKE

28.12.2001

28.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα A του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου τροποποιείται ως εξής:
1. Στο κεφάλαιο 4, το σηµείο 4.47. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.47.
Καµιά πληρωµή που προκύπτει από οποιοδήποτε είδος συµφωνίας ανταλλαγής (swap) δεν θεωρείται τόκος και δεν
καταγράφεται στο εισόδηµα περιουσίας. (Βλέπε σηµεία 5.67. στοιχείο δ) και 5.139. στοιχείο γ) σχετικά µε τα χρηµατοπιστωτικά παράγωγα).
Κατά τον ίδιο τρόπο, οι συναλλαγές υπό προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων δεν καταγράφονται ως εισόδηµα περιουσίας.
(Βλέπε σηµείο 5.67. στοιχείο ε).»
2. Στο κεφάλαιο 5:
α) Στο σηµείο 5.67., τα στοιχεία δ) και ε) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«δ) συµφωνίες ανταλλαγής (swaps), µόνο αν έχουν αγοραία αξία επειδή είναι εµπορεύσιµες ή µπορούν να αντισταθµιστούν. Οι συµφωνίες ανταλλαγής είναι συµβατικές συµφωνίες µεταξύ δύο µερών που συµφωνούν να ανταλλάξουν,
διαχρονικά και σύµφωνα µε προκαθορισµένους κανόνες, ροές πληρωµών για το ίδιο ποσό χρέωσης. Οι πιο συνηθισµένες ποικιλίες είναι οι ανταλλαγές επιτοκίων, οι ανταλλαγές ξένου συναλλάγµατος και οι ανταλλαγές νοµισµάτων (που
ονοµάζονται επίσης διανοµισµατικές ανταλλαγές τόκου). Οι ανταλλαγές επιτοκίων προϋποθέτουν την ανταλλαγή
πληρωµών τόκου διαφορετικού χαρακτήρα, όπως π.χ. µε σταθερό επιτόκιο ή µε κυµαινόµενο επιτόκιο, δύο διαφορετικά
κυµαινόµενα επιτόκια, σταθερό επιτόκιο σε ένα νόµισµα και κυµαινόµενο επιτόκιο σε άλλο, κτλ. Οι ανταλλαγές ξένου
συναλλάγµατος (συµπεριλαµβανοµένων όλων των προθεσµιακών συµβάσεων) είναι συναλλαγές ξένων νοµισµάτων µε
προκαθορισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία. Οι ανταλλαγές νοµισµάτων προϋποθέτουν την ανταλλαγή συγκεκριµένων
ποσών δύο διαφορετικών νοµισµάτων και στη συνέχεια αποπληρωµές, οι οποίες περιλαµβάνουν και ροές τόκων και
ροές αποπληρωµής, διαχρονικά σύµφωνα µε προκαθορισµένους κανόνες. Καµιά από τις απορρέουσες πληρωµές δεν
θεωρείται εισόδηµα περιουσίας στο σύστηµα και όλοι οι διακανονισµοί καταγράφονται στους χρηµατοοικονοµικούς
λογαριασµούς,
ε) προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου (ΠΣΕ), µόνο εάν έχουν αγοραία αξία επειδή είναι εµπορεύσιµες ή µπορούν να
αντισταθµιστούν. Οι ΠΣΕ είναι συµβατικές συµφωνίες στις οποίες δύο µέρη, για να προστατευθούν από µεταβολές του
επιτοκίου, συµφωνούν για ένα πληρωτέο τόκο, σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία εξόφλησης, µε βάση ένα πλασµατικό
ποσό αρχικού κεφαλαίου που δεν ανταλλάσσεται ποτέ. Οι πληρωµές σχετίζονται µε τη διαφορά µεταξύ του συµφωνηθέντος επιτοκίου και του αγοραίου επιτοκίου που επικρατεί τη στιγµή της εξόφλησης. Οι πληρωµές αυτές δεν
θεωρούνται εισόδηµα περιουσίας στο σύστηµα αλλά καταγράφονται στο στοιχείο χρηµατοπιστωτικά παράγωγα.»
β) Στην παράγραφο 5.139., τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«γ) τυχόν εµφανείς προµήθειες που καταβάλλονται σε, ή εισπράττονται από µεσίτες ή άλλους ενδιαµέσους για τη
διευθέτηση προαιρετικών δικαιωµάτων, προθεσµιακών αγορών, ανταλλαγών (swaps) και λοιπών συµβάσεων
παραγώγων, αντιµετωπίζονται ως πληρωµές για την παροχή υπηρεσιών στους κατάλληλους λογαριασµούς. Τα συµβαλλόµενα µέρη µιας ανταλλαγής δεν θεωρείται ότι παρέχουν υπηρεσίες αµοιβαία, όµως τυχόν πληρωµές σε τρίτους για τη
διευθέτηση της ανταλλαγής θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως πληρωµή για την παροχή υπηρεσιών. Υπό µια συµφωνία
ανταλλαγής, όπου ανταλλάσσονται αρχικά κεφάλαια, οι αντίστοιχες ροές πρέπει να καταγράφονται ως συναλλαγές του
βασικού µέσου· οι ροές άλλων πληρωµών (εκτός από τις προµήθειες) πρέπει να καταγράφονται στο στοιχείο
χρηµατοπιστωτικά παράγωγα (F34). Αν και το πριµ που καταβάλλεται στον πωλητή ενός προαιρετικού δικαιώµατος
µπορεί εννοιολογικά να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει µια επιβάρυνση για παροχή υπηρεσιών, στην πράξη δεν είναι
συνήθως δυνατό να διακριθεί η συνιστώσα της παροχής υπηρεσιών. Εποµένως, η συνολική τιµή πρέπει να καταγράφεται
ως αγορά χρηµατοπιστωτικού περιουσιακού στοιχείου από τον αγοραστή και ως ανάληψη υποχρέωσης από τον
πωλητή,
δ) όταν οι συµβάσεις ανταλλαγής περιλαµβάνουν την ανταλλαγή αρχικών κεφαλαίων, όπως π.χ. συµβαίνει στις ανταλλαγές νοµισµάτων, η αρχική ανταλλαγή πρέπει να καταγράφεται ως συναλλαγή του βασικού µέσου που ανταλλάσσεται
και όχι ως συναλλαγή χρηµατοπιστωτικών παραγώγων (F.34). Όταν οι συµβάσεις δεν αφορούν την ανταλλαγή αρχικών
κεφαλαίων, δεν καταγράφεται καµία συναλλαγή κατά την έναρξη. Και στις δύο περιπτώσεις, δηµιουργείται σιωπηρώς
στο σηµείο αυτό ένα χρηµατοπιστωτικό παράγωγο µε µηδενική αρχική αξία. Στη συνέχεια, η αξία της ανταλλαγής θα
είναι ίση µε:
1. για τα ποσά αρχικών κεφαλαίων, την τρέχουσα αγοραία αξία της διαφοράς µεταξύ των αναµενόµενων µελλοντικών
αγοραίων αξιών των ποσών που θα επανανταλλαγούν και των ποσών που ορίζονται στη σύµβαση,
2. για τις λοιπές πληρωµές, την τρέχουσα αγοραία αξία των µελλοντικών ροών που ορίζονται στη σύµβαση.
Οι µεταβολές της αξίας του παραγώγου διαχρονικά θα πρέπει να καταγράφονται στο λογαριασµό ανατίµησης.
Οποιαδήποτε επανανταλλαγή αρχικών κεφαλαίων πραγµατοποιηθεί αργότερα θα διέπεται από τους όρους και τις
συνθήκες της σύµβασης ανταλλαγής και µπορεί να προϋποθέτει την ανταλλαγή χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών
στοιχείων σε τιµή διαφορετική από την επικρατούσα αγοραία τιµή για τέτοια περιουσιακά στοιχεία. Η αντισταθµιστική
πληρωµή µεταξύ των συµβαλλοµένων της σύµβασης της ανταλλαγής θα είναι αυτή που ορίζεται από τη σύµβαση.
Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά µεταξύ της αγοραίας τιµής και της συµβατικής τιµής είναι ίση µε την αξία
ρευστοποίησης του στοιχείου του ενεργητικού/παθητικού, όπως ισχύει την ηµεροµηνία λήξης και θα πρέπει να
καταγράφεται ως συναλλαγή χρηµατοπιστωτικών παραγώγων (F.34). Αντίθετα, οι λοιπές ροές υπό µια συµφωνία
ανταλλαγής καταγράφονται ως συναλλαγή χρηµατοπιστωτικών παραγώγων για τα ποσά που ανταλλάσσονται πραγµατικά. Όλες οι συναλλαγές χρηµατοπιστωτικών παραγώγων πρέπει να αντιστοιχούν µε το συνολικό κέρδος/ζηµία
ανατίµησης για όλη τη διάρκεια της σύµβασης ανταλλαγής. Η αντιµετώπιση αυτή είναι ανάλογη µε αυτή που ορίζεται
σχετικά µε προαιρετικά δικαιώµατα (οψιόν), που ασκούνται µέχρι την παράδοση (βλέπε σηµείο α).
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Για µια θεσµική µονάδα, µια συµφωνία ανταλλαγής ή µια προθεσµιακή σύµβαση επιτοκίου καταγράφεται στο στοιχείο
χρηµατοπιστωτικά παράγωγα στην πλευρά του ενεργητικού όταν έχει θετική καθαρή αξία, και οι θετικές καθαρές
πληρωµές αυξάνουν τη θετική αξία (και αντίστροφα). Όταν η συµφωνία ανταλλαγής έχει καθαρή αρνητική αξία,
καταγράφεται στην πλευρά του παθητικού, ενώ οι αρνητικές καθαρές πληρωµές αυξάνουν την καθαρή αξία (και
αντίστροφα).»
3. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Σε σχέση µε τις εκθέσεις των κρατών µελών προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, η
οποία καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συµβουλίου (1), το “δηµόσιο έλλειµµα” είναι το εξισωτικό µέγεθος
“καθαρή δανειοληψία/καθαρή δανειοδοσία” της δηµόσιας διοίκησης µε την ευρεία έννοια, συµπεριλαµβανοµένων των ροών
καταβολής τόκων που προκύπτουν από συµφωνίες ανταλλαγής και από προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου. Αυτό το εξισωτικό
µέγεθος κωδικοποιείται ως EDPB9. Γι’ αυτό το σκοπό, οι τόκοι περιλαµβάνουν τις προαναφερθείσες ροές και κωδικοποιούνται
ως EDPD41.
(1) ΕΕ L 332 της 31.12.1993, σ. 7· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 475/
2000 (ΕΕ L 58 της 3.3.2000, σ. 1).»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2559/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά µε το άνοιγµα και τον τρόπο
διαχείρισης αυτόνοµων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισµένα αγροτικά και
βιοµηχανικά προϊόντα
εν λόγω κανονισµού θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον
πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 26,

(4)

Λόγω της οικονοµικής σηµασίας του παρόντος κανονισµού,
θα πρέπει να γίνει επίκληση λόγων επείγουσας ανάγκης,
όπως προβλέπεται στο σηµείο Ι.3 του πρωτοκόλλου που
έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και στις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά. µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5)

Κατά συνέπεια, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 θα πρέπει
να τροποποιηθεί,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2505/96 (1), το Συµβούλιο
προέβη στο άνοιγµα κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα αγροτικά και βιοµηχανικά προϊόντα. Κρίνεται σκόπιµο να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την
κάλυψη των αναγκών εφοδιασµού της Κοινότητας όσον
αφορά τα εν λόγω προϊόντα υπό τους ευνοϊκότερους κατά
το δυνατόν όρους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να ανοιχθούν κοινοτικές δασµολογικές ποσοστώσεις µε µειωµένο ή
µηδενικό δασµό για τις αναγκαίες ποσότητες, να αυξηθούν
οι ποσότητες και να παραταθεί η ισχύς ορισµένων υφιστάµενων δασµολογικών ποσοστώσεων, χωρίς να διαταραχθεί η
ισορροπία των αγορών των εν λόγω προϊόντων.
Θα πρέπει να διαγραφούν από τον πίνακα του παραρτήµατος Ι ορισµένα προϊόντα που αναφέρονται στον εν λόγω
κανονισµό, για τα οποία δεν είναι πλέον προς το συµφέρον
της Κοινότητας να διατηρηθεί κοινοτική δασµολογική
ποσόστωση.
Λόγω του µεγάλου αριθµού τροποποιήσεων µε ισχύ από
1ης Ιανουαρίου 2002 και για να διασαφηνιστεί η κατάσταση για τον χρήστη, ο πίνακας του παραρτήµατος Ι του

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο πίνακας του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2505/
96 αντικαθίσταται από τον πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) ΕΕ L 345 της 31.12.1996, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1142/2001 (ΕΕ L 155 της
12.06.2001, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Όγκος των
ποσοστώσεων

Ποσοστωτικός
δασµός
(%)

Ποσοστωτική
περίοδος

o-φαινυλενοδιαµίνη

1 800 τόνοι

0

1.1.-31.12

15

∆ις(3-τριαιθοξυσιλοπροπυλο)τετρασουλφίδιο

2 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

ex 3905 30 00

10

Πολυ(βινυλική αλκοόλη), εν µέρει ενωµένη µε
ακεταλικό δεσµό µε το άλας νατρίου της 5-(4αδιζο-2-σουλφονοβενζυλιδένο)-3-(φορµυλοπροπυλο)-ροδανίνης

100 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2605

ex 3824 90 99

78

Χηµική διασπορά από άργυρο και παλλάδιο
που χρησιµοποιείται για επικάλυψη οθόνης µε
περιεχόµενο αλλά που δεν υπερβαίνει το 0,4 %
κατά βάρος σε άργυρο και 0,4 % κατά βάρος
σε παλλάδιο

80 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2606

ex 3824 90 99

79

∆ιάλυµα διοξειδίου του πυριτίου για χρήση ως
στιλβωτικό κατά την παραγωγή προϊόντων της
διάκρισης 8542 21 01 (α)

1 200 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2607

ex 2922 50 00

60

Όξινο φουµαρικό άλας της φεσοτεροδίνης
(INN)

30 kg

0

1.1.-31.12

09.2608

ex 2932 29 80

65

Ε-καπρολακτόνη

1 500 τόνοι

0

1.1.-30.6.2002

09.2609

ex 2811 22 00

20

Λυωµένο διοξείδιο του πυριτίου που προορίζεται να χρησιµοποιειθεί ως στιλβωτικό στην
κατασκευή
προϊόνων
της
διάκρισης
8542 21 01 (α)

1 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2703

ex 2825 30 00

10

Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου, που
προορίζονται αποκλειστικά για ην κατασκευή
κραµάτων (α)

13 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2711

ex 7202 41 10

10

250 200 τόνοι

0

1.1.-31.12

ex 7202 41 91

10

ex 7202 41 99

10

Σιδηροχρώµιο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα που προορίζεται για
την παραγωγή ή σαν προσθετικό χάλυβα ή
σιδήρου του κεφαλαίου 72 ή που προορίζεται
για την παρασκευή κραµάτων νικελίου του
κεφαλαίου 75 της Συνδυαµένης Ονοµατολογίας (α)
Γλυκά κεράσια µε προσθήκη αλκοόλης διαµέτρου που δεν υπερβαίνει τα 19,9 mm, χωρίς
πυρήνα, που προορίζονται για την κατασκευή
προϊόντων σοκολάτας (α):

20 000 τόνοι

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Υποδαιίρεση
Taric

09.2602

ex 2921 51 19

10

09.2603

ex 2931 00 95

09.2604

09.2713

Περιγραφή εµπορευµάτων

1.1.-31.12

ex 2008 60 19

10

— περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνει το 9 %

10 (1)

ex 2008 60 39

11/19

— περιεκτικότητς σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

10
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Κωδικός ΣΟ

Υποδαιίρεση
Taric

09.2719

Περιγραφή εµπορευµάτων

Βύσινα (Prunus cerasus), µε προσθήκη
αλκοόλης, διαµέτρου που δεν υπερβαίνει τα
19,9 mm, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (α):

Όγκος των
ποσοστώσεων

L 344/7
Ποσοστωτικός
δασµός
(%)

20 000 τόνοι

Ποσοστωτική
περίοδος

1.1.-31.12

ex 2008 60 19

20

— περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνει το 9 %

10 (1)

ex 2008 60 39

20

— περιεκικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Πολυ-α-ολεφίνη 38 × 10–6 m2 s–1 (38 centistokes) στους 100 °C, σύµφωνα µε τη µέθοδο
ASTM D 445

10 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2729

ex 0811 90 95

10

Boysenberries, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη
σάκχαρων, που προορίζονται για την µεταποιητική βιοµηχανία (α)

1 500 τόνοι

0

1.1.-30.6.2002

09.2799

ex 7202 49 90

10

Σιδηροχρώµιο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 1,5 % αλλά όχι περισσότερο από
4 % άνθρακα και όχι περισσότερο από 70 %
χρώµιο

40 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2809

ex 3802 90 00

10

Μοντµοριλλονίτης ενεργοποιηµένος µε οξύ
που προορίζεται για την παρασκευή χαρτιού
του λεγόµενου “αυτογραφικού χαρτιού” (α)

10 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2829

ex 3824 90 99

19

Στερεό εκχύλισµα υπολλείµµατος, αδιάλυτο σε
αλιφατικούς διαλύτες, λαµβανόµενο κατά την
εξαγωγή κολοφωνίου από το ξύλο, το οποίο
παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

400 τόνοι

0

1.1.-31.12

400 τόνοι

0

1.1.-31.12

— περιεκτικότητας κατά βάρος σε ρητινικά
οξέα κατώτερη ή ίση του 30 %
— βαθµού οξύτητας κατώτερο ή ίσο του 110
και
— σηµείο τήξεως ανώτερο των 100 °C

09.2837

ex 2903 49 80

10

Βρωµοχλοροµεθάνιο

09.2841

ex 2712 90 99

10

Μείγµα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος,
80 % ή περισσότερα ένα - αλκένια µε µήκος
αλύσου 20 ή 22 άτοµα άνθρακα

10 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2849

ex 0710 80 69

10

Μανιτάρια του είδους Auricularia polytricha.
βρασµένα επίσης στο νερό ή τον ατµό, κατεψυγµένα, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
για την παρασκευή ετοίµων φαγητών (α) (β)

700 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2851

ex 2907 12 00

10

Ο-Κρεσόλη καθαρότητας 98,5 % ή περισσότερο

20 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2853

ex 2930 90 70

35

Γλουταθειόνη

15 τόνοι

0

1.1.-31.12

L 344/8

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Υποδαιίρεση
Taric

09.2859

ex 2909 49 90

10

09.2867

ex 3207 40 80

10

28.12.2001

Όγκος των
ποσοστώσεων

Ποσοστωτικός
δασµός
(%)

Ποσοστωτική
περίοδος

2,2-Ισοπροπυλιδένο-δις (φαινυλενοξυδιαιθανόλη σε στερεά µορφή)

1 300 τόνοι

0

1.1.-31.12

Γιαλί µε µορφή λεπτών κόκκων που περιέχει
κατά βάρος:

300 τόνοι

0

1.1.-31.12

Περιγραφή εµπορευµάτων

— 73 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο
από 77 % διοξείδιο του πυριτίου
— 12 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο
από 18 % τριοξείδιο του βορίου
και
— 4 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο
από 8 % πολυµερού της πολυαιθυλενεγλυκόλης

09.2881

ex 3901 90 90

92

Χλωροθειούχο πολυαιθυλένιο

6 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2889

3805 10 90

—

Εθαίριο έλαιο χαρτοποιΐας

20 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2913

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2401 10 41
2401 10 49
2401 10 50
2401 10 70
2401 10 90
2401 20 41
2401 20 49
2401 20 50
2401 20 70
2401 20 90

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί, ακόµα και κοµµένα σε κανονική
µορφή, µε δασµολογική αξία όχι µικρότερη
από 450 ευρώ/kg κιλά καθαρού βάρους, που
προορίζονται για εξωτερικό περιτύλιγµα ή
ενδιάµεσο περιτύλιγµα κατά την παραγωγή των
προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00 (α)

6 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2914

ex 3824 90 99

26

Υδατικό διάλυµα που περιέχει κατά βάρος
40 % ή περισσότερο ξηρών εκχυκισµάτων
βεταΐνης και κατά βάρος τουλάχιστον 5 %
αλλά όχι περισσότερο από 30 % οργανικών ή
ανόργανων αλάτων

38 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2915

ex 3824 90 99

27

∆ιοξείδιο του πυριτίου καθαρότητας ίσης ή
ανώτερης του 99 % κατά βάρος υπό µορφή
σφαιρικών σωµατιδίων που βρίσκονται διακορπισµένα στην µονοαιθυλενογλυκόλη

60 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2917

2930 90 14

—

Κυστίνη

600 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2918

ex 2910 90 00

50

1,2-εποξυβουτάνιο

500 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2919

ex 8708 29 90

10

Πτυσσόµενα διαφράγµατα που προορίζονται
για την κατασκευή αρθρωτών λεωφορείων (α)

26 000 µονάδες

0

1.1.-31.12

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-διχλωροβενζόλιο

2 600 τόνοι

0

1.1.-31.12

28.12.2001

Αύξων
αριθµός

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Κωδικός ΣΟ

Υποδαιίρεση
Taric

Περιγραφή εµπορευµάτων

L 344/9

Όγκος των
ποσοστώσεων

Ποσοστωτικός
δασµός
(%)

Ποσοστωτική
περίοδος

09.2935

3806 10 10

—

Κολοφώνια από νωπές ελαιορρητίνες

60 000 τόνοι

0

1.1.-30.6

09.2935

3806 10 10

—

Κολοφώνια από νωπές ελαιορρητίνες

50 000 τόνοι

0

1.7.-31.12

09.2939

ex 8543 89 95

43

Τασιελεγχόµενοι ταλαντωτές (VCO), εκτός από
τους θερµοαντισταθµιστικούς, αποτελούµενοι
από ενεργητικά και παθητικά στοιχεία συναρµολογηµένα σε τυπωµένο κύκλωµα περικλεισµένο σε κιβώριο που φέρει:

130 000 000
µονάδες

0

1.1.-30.6.2002

400 τόνοι

0

1.1.-31.12

— ένα διακριτικό σήµα που αποτελείται ή/από
περιλαµβάνει έναν από τους ακόλουθους
συνδυασµούς: 1012TDK, 1019TDK,
EK304, MQC403, MQC404, MQE001,
MQE041, MQE042, MQE051, MQE201,
MQE411, MQE501, URAE8X956A,
URAB8,
URAE8X960A,
VD2S40,
VD2S41, VD5S07
ή
— άλλα διακριτικά σήµατα που αφορούν
προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην
παραπάνω περιγραφή

09.2945

ex 2940 00 90

10

Καθαρή ξυλόζη

09.2947

ex 3904 69 90

95

Πολυ(φθοριούχο βινυλιδένιο), σε µορφή
σκόνης, που προορίζεται για την παρασκευή
χρωµάτων ή βερνικιών για την επένδυση
µετάλλων (α)

1 300 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2949

ex 8543 89 95

44

Ταλαντωτής µε θερµική αντιστάθµιση, που
περιλαµβάνει ένα τυπωµένο κύκλωµα στο
οποίο έχουν συναρµολογηθεί τουλάχιστον ένας
πιεζοηλεκτρικός κρύσταλος και ένας ρυθµιζόµενος πυκνωτής µέσα σε κιβώτιο που φέρει:

8 000 000
µονάδες

0

1.1.-30.6.2002

5 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

100 τόνοι

0

1.1.-31.12

— ένα διακριτικό σήµα που αποτελείται ή/από
περιλαµβάνει έναν από τους ακόλουθους
συνδυασµούς: 3211A-ANF50, 5111BANL51, TCXO111, TXO2603
ή
— άλλα διακριτικά σήµατα που αφορούν
προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην
παραπάνω περιγραφή

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-χλωροαιθανόλη που προορίζεται για την
παρασκευή υγρών θειοπλαστών της διάκρισης
4002 99 90 (α)

09.2954

ex 2926 90 95

55

3-[Τριφθωροµεθύλιο] φαινυλοακετονιτρίλιο

L 344/10

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

28.12.2001

Όγκος των
ποσοστώσεων

Ποσοστωτικός
δασµός
(%)

Ποσοστωτική
περίοδος

300 τόνοι

0

1.1.-31.12

Κυλινδρικό κύπελο πρεσαριστό, από µη κεκραµένο χάλυβα, επινικελωµένο, για συσσωρευτές,
διαµέτρου τουλάχιστον 13 mm, αλλά το πολύ
17 mm, και ύψους τουλάχιστον 27 mm,
αλλά το πολύ 70 mm

70 000 000
µονάδες

0

1.1.-31.12

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, εξ ολολήρου από
µη λευκασµένες παρθένες ίνες που λαµβάνονται µε τη χηµική µέθοδο µε θειικό άλας, µε
δάρος κατά m2 ανώτερο των 150 g, που
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή
προϊόντων ης διάκρισης αριθ. 3921 (α)

65 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

20

Ίνες από κυτταρίνη που λαµβάνονται µε νηµατοποίηση σε οργανικό διαλύτη (Lyocell), που
προορίζονται για την βιονηχανία χάρτου (α)

1 200 τόνοι

0

1.1.-31.12

20

Κρυσταλλικό διπυριτικό δινάτριο, κατά βάρος:

120 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

500 τόνοι

0

1.1.-31.12

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Υποδαιίρεση
Taric

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

09.2957

ex 8507 90 98

10

09.2959

ex 4804 41 91

10

ex 4804 41 99

10

ex 4804 51 90

10

09.2964

ex 5502 00 80

09.2966

ex 2839 19 00

Περιγραφή εµπορευµάτων

— 59 % ή περισσότερο διοξείδιο του πυριτίου
και
— 30 % ή περισσότερο οξείδιο του δινατρίου

09.2975

ex 2918 30 00

10

Βενζοφαινόνη-3,3:4,4-τετρακαρβοξυλικός
διανυδρίτης

09.2978

ex 4804 52 90

10

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, µε βάρος κατά
τετραγωνικό µέτρο ίσο ή ανώτερο των
250 γρ., λευκασµένο οµοιόµορφα µέσα στη
µάζα που προορίζονται για την κατασκευή
δοχείων υγρών τροφίµων (α)

48 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2979

ex 7011 20 00

15

Υάλινες οθόνες, των οποίων η διαγώνια διάσταση µετρούµενη µεταξύ των δυο εξωτερικών
γωνιών είναι 80,9 εκ (± 0,2 εκ)., µε ηµιδιαφάνεια 80 % (± 3 %) και πάχος υάλου
11,43 χλστ.

600 000 µονάδες

0

1.1.-31.12

09.2980

ex 4810 32 10
ex 4810 32 90

10
10

Χαρτιά και χαρτόνια κραφτ σε ρολλά, λευκασµένα οµοιόµορφα µέσα στη µάζα, µε επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη ή ανθρακικό
ασβέστιο σε µια µόνο επιφάνειά τους, µε βάρος
κατά τετραγωνικό µέτρο περισσότερο από
150 γρ. αλλά λιγότερο από 400 γρ. που
προορίζονται για την κατασκευή δοχείων
υγρών τροφίµων (α)

52 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

28.12.2001

Αύξων
αριθµός

09.2981

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Κωδικός ΣΟ

Υποδαιίρεση
Taric

ex 8407 33 90
ex 8407 90 80
ex 8407 90 90

10
10
10

Περιγραφή εµπορευµάτων

Παλινδροµικοί ή περιστροφικοί εµβολοφόροι
κινητήρες εσωτερικής καύσεως των οποίων η
ανάφλεξη γίνεται µε ηλεκτρικούς σπινθήρες, µε
κυλινδρισµό που υπερβαίνει 300 κ.εκ. και µε
ισχύ που υπερβαίνει τα 6 αλλά δεν υπερβαίνει
τα 15,5 kW, για την κατασκευή:

L 344/11

Όγκος των
ποσοστώσεων

Ποσοστωτικός
δασµός
(%)

Ποσοστωτική
περίοδος

210 000 µονάδες

0

1.1.-31.12

— αυτοπροωθούµενων κουρευτικών µηχανών
χόρτου µε ένα κάθισµα των διακρίσεων
8433 11 51
— ελκυστήρες της διάκρισης 8501 90 11, οι
οποίοι χρησιµοποιούνται κυρίως σαν κουρευτικές µηχανές χόρτου
ή
— τετράχρονες κουρευτικές µηχανές µε
κινητήρα µε ονοµαστικό κυλινδρισµό
480 cm3 της διάκρισης 8433 20 10 (α)

09.2985

ex 8540 91 00

33

Επίπεδη µάσκα µε µήκος 691,6 mm
(± 0,2 mm) και ύψος 407,7 (± 0,2 mm), µε
πλάτος σχισµών στο τέλος του κεντρικού κατακόρυφου άξονα 155 µικρόµετρα (± 8 µικρόµετρα)

400 000 µονάδες

0

1.1.-31.12

09.2986

ex 3824 90 99

76

Μίγµα τεταρτοταγών αµινών, µε κατά βάρος
περιεκτικότητα:

14 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

— 60 % σε δωδεκυλοδιµεθυλαµίνη ή περισσότερο
— 20 % διµεθυλο(δεκατετρυλ)αµίνη ή περισσότερο
— 0,5 % δεκαεξυλοδιµεθυλαµίνη ή περισσότερο

09.2987

ex 3905 91 00

93

Συµπολυµερές αιθυλενίου
αλκοόλης (EVOH)

βινυλικής

4 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2988

ex 4804 31 51
ex 4804 31 90

10
10

1 500 τόνοι

0

1.1.-31.12

ex
ex
ex
ex

4805 91 99
4805 92 99
4823 90 50
4823 90 90

10
10
30
13

Χαρτί του είδους που χρησιµοποιείται για την
κατασκευή ηλεκτρολυτικών πυκνωτών (χαρτί
πυκνωτή), κατασκευασµένο από υλικά άλλα
από αυτά που κατασκευάζονται αποκλειστικά
από το Esparto, περιεκτικότητας 5 mg/kg ή
ολιγότερης σε θειικά άλατα και 1 mg/kg ή
ολιγότερης σε χλώριο, πάχους 25 µικρών ή
µεγαλυτέρου αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100
µικρά και πλάτους 800 mm ή ολιγοτέρου

ex 2846 90 00

20

Χλωροιούχες ενώσεις σπάνιων γαιών, που
περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο
επταένυδρο τριχλωριούχο λανθάνιο

5 300 τόνοι

0

1.1.-31.12

09.2991

και

L 344/12

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

28.12.2001

Όγκος των
ποσοστώσεων

Ποσοστωτικός
δασµός
(%)

Ποσοστωτική
περίοδος

Συµπολυµερές προπυλενίου και βουτυλενίου,
που περιέχει, κατά βάρος, όχι ολιγότερο από
60 % αλλά όχι περισσότερο από 68 % προπυλένιο και όχι ολιγότερο από 32 % αλλά όχι
περισσότερο από 40 % βουτυλένιο, ιξώδους
συντήξεως που δεν υπερβαίνει 3 000 mPa
στους 190 °C, σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM
D 3236, που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί
ωε συγκολλητικό στην παραγωγή προϊόντων
της διάκρισης 4818 18 40 (α)

1 000 τόνοι

0

1.1.-31.12

93

Ταινίες από πολυαιθυλένιο µε πάχος όχι µεγαλύτερο από 23 µικρόµετρα αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 27 µικρόµετρα, µε βάρος ανά
τ.µ. όχι µεγαλύτερο από 32 γραµµάρια αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 42 γραµµάρια ανά τµ
και µε διαπερατότητα στον υδάτινο ατµό 900
γραµµάρια/τµ ή περισσότερο ηµερησίως

120 000 000 m2

0

1.1.-31.12

ex 8536 90 85

95

Πληκτρολόγια,

0

1.1.-30.6.2002

ex 8538 90 99

93

— που αποτελούνται από στρώµα σιλικόνης
και πολυκαρβονικό στο πάνω µέρος

10 000 000
µονάδες

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Υποδαιίρεση
Taric

09.2992

ex 3902 30 00

93

09.2993

ex 3920 10 28

09.2995

Περιγραφή εµπορευµάτων

ή
— εξ ολοκλήρου από σιλικόνη ή πολυκαρβονικό, συµπεριλαµβανοµένων και των τυπωµένων πλήκτρων, προοριζόµενα για την
κατασκευή ή επισκευή κινητών ραδιοτηλεφωνικών συσκευών της διάκρισης
8525 20 91 (α)
09.2996

ex 8407 90 10

20

∆ίχρονοι κινητήρες εσωτερικής καύσης, µε
κυλινδρισµό που δεν υπερβαίνει τα 125 cm3,
για την κατασκευή κουρευτικών µηχανών χόρτου της διάκρισης 8433 11 (α)

10 000 µονάδες

0

1.1.-31.12.

09.2998

ex 2924 29 95

80

5-Χλωρο-3-υδροξυ-2,4-διµεθοξυ-2-ναφθαλινίδιο

6 τόνοι

0

1.1.-30.6.2002

09.2999

ex 7011 20 00

10

Γυάλινες οθόνες, των ποίων η διαγώνια διάσταση µεταξύ των δύο εσωτερικών γωνιών είναι
70,8 cm (± 0,2 cm) ή 72,4 cm (± 0,2 cm)
µε ηµιδιαφάνεια 80 % (± 3 %) και πάχος αναφοράς του γυαλιού 11,43 mm

1 200 000
µονάδες

0

1.1.-31.12

(α) Ο έλεγχος της χρησιµοποίησης για αυτόν τον ειδικό προορισµό πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή των κοινοτικών διατάξεων που ισχύουν σχετικά.
(β) Εντούτοις, η ποσόστωση δεν χορηγείται εφόσον η επεξεργασία πραγµατοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή τροφοδοσίας γευµάτων.
(1) Εφαρµόζεται ο ειδικός πρόσθετος δασµός».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΚΑΙ

ΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

(3)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2001, προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά µε τις προετοιµασίες για την τελική εισαγωγή των χαρτονοµισµάτων και
κερµάτων σε ευρώ ανέφερε ότι η Επιτροπή προτίθεται να
χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή της και
να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει
ότι το κόστος των διασυνοριακών πράξεων θα προσεγγίσει
το κόστος των εγχώριων πράξεων και ότι η ζώνη ευρώ θα
αποκτήσει ως προς τούτο διαφάνεια και θα γίνει πραγµατικότητα για τον ευρωπαίο πολίτη ως «εσωτερική ζώνη
πληρωµών».

(4)

Σε σύγκριση µε τον επιβεβαιωθέντα κατά την εισαγωγή του
λογιστικού ευρώ στόχο να επιτευχθεί τιµολόγηση, αν όχι
ταυτόσηµη, τουλάχιστον παρόµοια για το ευρώ, ουδέν
αξιοσηµείωτο επετεύχθη ως προς τη µείωση του κόστους
των διασυνοριακών πληρωµών έναντι του κόστους των
εγχώριων πληρωµών.

(5)

Ο όγκος των διασυνοριακών πληρωµών αυξάνεται σταθερά
καθώς συνεχίζεται η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
Σε αυτό το χώρο χωρίς σύνορα, η εισαγωγή του ευρώ
διευκόλυνε ακόµα περισσότερο τις πληρωµές.

(6)

Η διατήρηση ενός υψηλότερου επιπέδου κόστους για τις
διασυνοριακές πληρωµές από ό,τι για τις εγχώριες
πληρωµές, αποτελεί τροχοπέδη στις διασυνοριακές συναλλαγές και εποµένως εµπόδιο στην εύρυθµη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Τούτο είναι επίσης ικανό να επηρεάσει
την εµπιστοσύνη στη χρήση του ευρώ. Συνεπώς, για να
διευκολυνθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το κόστος για διασυνοριακές
πληρωµές σε ευρώ είναι το ίδιο µε το κόστος για τις
πληρωµές σε ευρώ στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους,
πράγµα που θα ενισχύσει επίσης την εµπιστοσύνη στο ευρώ.

(7)

Για τις διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωµής σε
ευρώ, η αρχή της ισότητας του κόστους θα πρέπει να
εφαρµόζεται, λαµβανοµένων υπόψη των προθεσµιών προσαρµογής και του υψηλού φόρτου εργασίας για τα ιδρύµατα λόγω της µετάβασης στο ευρώ, από την 1η Ιουλίου
2002. Για να καταστεί δυνατή η δηµιουργία των αναγκαίων
υποδοµών και προϋποθέσεων, θα πρέπει να υπάρξει µεταβατική περίοδος για τις διασυνοριακές µεταφορές πίστωσης
µέχρι την 1η Ιουλίου 2003.

(8)

∆εν ενδείκνυται να εφαρµοστεί υπό τις παρούσες συνθήκες
η αρχή της ισότητας του κόστους στις επιταγές σε χαρτί στο
βαθµό που από τη φύση τους δεν επιτρέπουν επεξεργασία
τόσο αποτελεσµατική όσο εκείνη των άλλων µέσων
πληρωµής, ιδίως των ηλεκτρονικών πληρωµών. Αντίθετα, η
αρχή της διαφάνειας του κόστους θα πρέπει να εφαρµόζεται
και στις επιταγές.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο 95 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (5) αποσκοπούσε στη βελτίωση
των υπηρεσιών διασυνοριακών µεταφορών πιστώσεων και
ιδίως της αποτελεσµατικότητάς τους. Επιδίωκε ιδίως να
παράσχει στους καταναλωτές και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν ταχέως, αξιόπιστα και µε χαµηλό κόστος διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων από ένα τµήµα της Κοινότητας σε άλλο. Το κόστος
αυτών των διασυνοριακών µεταφορών πιστώσεων και των
διασυνοριακών πληρωµών παραµένει γενικά εξαιρετικά
υψηλό σε σχέση µε τις εγχώριες πληρωµές. Από αποτελέσµατα µελέτης που διεξήγαγε η Επιτροπή και την οποία
διένειµε στις 20 Σεπτεµβρίου 2001, προκύπτει ότι οι καταναλωτές δεν λαµβάνουν επαρκή, αν όχι καµία, πληροφόρηση
όσον αφορά το κόστος των µεταφορών πίστωσης και ότι το
µέσο κόστος των διασυνοριακών µεταφορών πίστωσης έχει
ελάχιστα µεταβληθεί από το 1993, έτος διεξαγωγής παρεµφερούς µελέτης.
Τόσο η ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου
2000, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
για τις πληρωµές µικρών ποσών στην εσωτερική αγορά, όσο
και τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2000, σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής και της 4ης Ιουλίου 2001, σχετικά µε τα µέσα για
τη στήριξη των οικονοµικών φορέων κατά τη µετάβαση στο
ευρώ, καθώς και οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας του Σεπτεµβρίου 1999 και του Σεπτεµβρίου
2000, για τη βελτίωση των υπηρεσιών διασυνοριακών
πληρωµών, υπογραµµίζουν επίσης την επείγουσα ανάγκη
επίτευξης προόδου στον τοµέα αυτό.

(1) ΕΕ C 270 E της 25.9.2001, σ. 270.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 10.12.2001· (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 308 της 1.11.2001, σ. 17.
4
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2001 (δεν
έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 7 ∆εκεµβρίου 2001 (ΕΕ C 363 της 19.12.2001, σ. 1)
και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13 ∆εκεµβρίου 2001.
5
( ) ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 25.
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Για να δοθεί στον καταναλωτή η δυνατότητα να εκτιµά το
κόστος µιας διασυνοριακής πληρωµής, πρέπει να του παρέχονται πληροφορίες για το επιβαλλόµενο κόστος και τις
µεταβολές του. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις στις
οποίες στη διασυνοριακή πληρωµή σε ευρώ χρησιµοποιείται
επίσης ένα νόµισµα διαφορετικό από το ευρώ.

(10)

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τη δυνατότητα των ιδρυµάτων να προβλέπουν γενικό τιµολόγιο το οποίο να καλύπτει διάφορες υπηρεσίες πληρωµής, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται διάκριση µεταξύ διασυνοριακών πληρωµών και
εγχώριων πληρωµών.

(11)

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν ορισµένες βελτιώσεις
προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των διασυνοριακών
πληρωµών από τα ιδρύµατα που τις πραγµατοποιούν. Ειδικότερα, θα πρέπει να προωθηθεί η τυποποίηση, και ιδίως η
χρησιµοποίηση των κωδικών IBAN (1) (διεθνής αριθµός τραπεζικού λογαριασµού) και BIC (2) (κωδικός αναγνώρισης
τραπέζης) που είναι αναγκαίοι για την αυτοµατοποιηµένη
επεξεργασία των διασυνοριακών µεταφορών πίστωσης. Η
ευρύτερη δυνατή χρήση αυτών των κωδικών έχει ουσιώδη
σηµασία. Τέλος, ορισµένες άλλες ρυθµίσεις που δηµιουργούν πρόσθετο κόστος θα πρέπει να καταργηθούν προκειµένου να µειωθούν τα έξοδα που βαρύνουν τους πελάτες για
τις διασυνοριακές πληρωµές.

(12)

(13)

Για την ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των ιδρυµάτων
που εκτελούν διασυνοριακές πληρωµές, θα πρέπει να απαλειφθούν σταδιακά οι υποχρεώσεις εθνικής συστηµατικής
γνωστοποίησης χάριν των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του παρόντος κανονισµού, θα ήταν σκόπιµο τα κράτη µέλη να µεριµνούν ώστε
να υπάρχουν πρόσφορες και αποτελεσµατικές διαδικασίες
καταγγελίας και ένδικης προστασίας για τη διευθέτηση
τυχόν διαφορών µεταξύ ενός εντολέα και του ιδρύµατός του
ή µεταξύ ενός δικαιούχου και του ιδρύµατός του, χρησιµοποιώντας τις υπάρχουσες διαδικασίες ανάλογα µε την
περίπτωση.

(14)

Η Επιτροπή είναι επιθυµητό να υποβάλει το αργότερο την
1η Ιουλίου 2004, έκθεση για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.

(15)

Θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που θα επιτρέπει την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και στις διασυνοριακές
πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε το νόµισµα άλλου
κράτους µέλους εφόσον το εν λόγω κράτος µέλος το αποφασίσει,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τις διασυνοριακές
πληρωµές σε ευρώ προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι το κόστος για
(1) Πρότυπο ISO αριθ. 13613.
(2) Πρότυπο ISO αριθ 9362.
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τις πληρωµές αυτές είναι ίδιο µε το κόστος των πληρωµών σε ευρώ
που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό κράτους µέλους.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις διασυνοριακές πληρωµές σε
ευρώ εντός της Κοινότητας µέχρι µέγιστου ποσού 50 000 ευρώ.
Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για τις διασυνοριακές πληρωµές
που πραγµατοποιούνται µεταξύ ιδρυµάτων για δικό τους λογαριασµό.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) ως «διασυνοριακές πληρωµές» νοούνται:
i) οι «διασυνοριακές µεταφορές πίστωσης», οι οποίες είναι
πράξεις πραγµατοποιούµενες µε πρωτοβουλία του εντολέα
µέσω ιδρύµατος ή υποκαταστήµατός του σε κράτος µέλος,
µε σκοπό να τεθεί στη διάθεση του δικαιούχου χρηµατικό
ποσό σε ένα ίδρυµα ή υποκατάστηµά του ευρισκόµενο σε
άλλο κράτος µέλος. Ο εντολέας και ο δικαιούχος είναι
δυνατόν να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο,
ii) οι «διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωµής», οι
οποίες είναι:
— οι διασυνοριακές µεταφορές χρηµατικών ποσών µε
µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής, καθώς εκτός από εκείνες
τις οποίες εντέλλονται και οι οποίες εκτελούνται από
ιδρύµατα, και
— οι διασυνοριακές αναλήψεις µετρητών µε µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής καθώς και η φόρτιση (και αποφόρτιση) µέσου ηλεκτρονικού χρήµατος σε µηχανήµατα
αυτόµατης ανάληψης και σε αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές στα καταστήµατα του εκδότη ή ενός ιδρύµατος που έχει συµβατική υποχρέωση να αποδέχεται το
µέσο πληρωµής,
iii) οι «διασυνοριακές επιταγές», οι οποίες είναι οι επιταγές σε
χαρτί που ορίζονται στη Σύµβαση της Γενεύης της 19ης
Μαρτίου 1931, περί ενιαίων νοµοθετικών κανόνων για τις
επιταγές, οι οποίες εκδίδονται από ίδρυµα στο εσωτερικό
της Κοινότητας και χρησιµοποιούνται για διασυνοριακές
πληρωµές στο εσωτερικό της Κοινότητας·
β) ως «µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής» νοείται ένα µέσο πληρωµής
εξ αποστάσεως και ένα µέσο ηλεκτρονικού χρήµατος που επιτρέπει στον κάτοχό του να πραγµατοποιεί µία ή περισσότερες
ηλεκτρονικές πληρωµές·
γ) ως «µέσο πληρωµής µε πρόσβαση εξ αποστάσεως» νοείται ένα
µέσο που επιτρέπει στον κάτοχο λογαριασµού σε ίδρυµα να
έχει πρόσβαση στα χρηµατικά ποσά που υπάρχουν στον λογαριασµό αυτόν προκειµένου να πραγµατοποιεί πληρωµές προς
τρίτους. Αυτό απαιτεί συνήθως την χρήση προσωπικού κωδικού αριθµού αναγνώρισης ταυτότητας ή/και κάθε άλλη ανάλογη απόδειξης ταυτότητας. Τα µέσα πληρωµής µε πρόσβαση
εξ αποστάσεως περιλαµβάνουν ιδίως τις κάρτες πληρωµής
(πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή κάρτες περιοδικής χρέωσης
ή επαναφορτιζόµενες) καθώς και τις κάρτες για διεκπεραίωση
τραπεζικών εργασιών µέσω τηλεφώνου ή µε κατ’ οίκον εφαρµογές. Ο ορισµός αυτός δεν περιλαµβάνει τις διασυνοριακές
µεταφορές πίστωσης·
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δ) ως «µέσο ηλεκτρονικού χρήµατος» νοείται ένα επαναφορτιζόµενο µέσο πληρωµής (κάρτα µε αποθηκευµένη αξία ή µνήµη
ηλεκτρονικού υπολογιστή), στο οποίο αποθηκεύονται ηλεκτρονικά µονάδες αξίας·
ε) ως «ίδρυµα» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εκτελεί διασυνοριακές
πληρωµές·
στ) ως «επιβαλλόµενα έξοδα» νοείται κάθε ποσόν που εισπράττεται
από ίδρυµα και συνδέεται άµεσα µε διασυνοριακή πληρωµή σε
ευρώ.

Άρθρο 3
Κόστος που εφαρµόζεται στις διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωµής και στις διασυνοριακές µεταφορές
πίστωσης
1.
Από την 1η Ιουλίου 2002, τα έξοδα που επιβάλλει ίδρυµα
για τις διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωµής σε ευρώ
µέχρι µέγιστου ποσού 12 500 ευρώ είναι ίδια µε τα έξοδα που
επιβάλλει το ίδιο ίδρυµα για αντίστοιχες πληρωµές σε ευρώ στο
εσωτερικό του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το
ίδρυµα αυτό.
2.
Από την 1η Ιουλίου 2003 το αργότερο, τα έξοδα που
επιβάλλει ίδρυµα για τις διασυνοριακές µεταφορές πίστωσης σε
ευρώ µέχρι µέγιστου ποσού 12 500 ευρώ είναι ίδια µε τα έξοδα
που επιβάλλει το ίδιο ίδρυµα για τις πληρωµές σε ευρώ µε µεταφορά πίστωσης του ίδιου ποσού στο εσωτερικό του κράτους
µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το ίδρυµα αυτό.
3.
Από την 1η Ιανουαρίου 2006, το ποσό των 12 500 ευρώ
αυξάνεται σε 50 000 ευρώ.

Άρθρο 4
∆ιαφάνεια του κόστους
1.
Κάθε ίδρυµα παρέχει εκ των προτέρων στους πελάτες του, µε
άµεσα κατανοητή µορφή, γραπτώς, καθώς και κατά περίπτωση,
βάσει των εθνικών κανόνων, µε ηλεκτρονικά µέσα, πληροφορίες
σχετικά µε τα έξοδα που επιβάλλει για διασυνοριακές πληρωµές και
για πληρωµές στο εσωτερικό του κράτους µέλους στο οποίο είναι
εγκατεστηµένο.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλουν να αναγράφεται στις επιταγές ειδοποίηση προς τους καταναλωτές για τα έξοδα που συνεπάγεται η διασυνοριακή χρήση επιταγών.
2.
Κάθε µεταβολή στα έξοδα γνωστοποιείται µε τους τρόπους
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης της εφαρµογής της.
3.
Εάν ένα ίδρυµα επιβάλλει έξοδα για την ανταλλαγή ξένων
νοµισµάτων σε ευρώ και αντίστροφα, παρέχει στους πελάτες του:
α) εκ των προτέρων πληροφορίες για κάθε προµήθεια συναλλάγµατος που προτίθεται να εισπράξει, και
β) ειδικές πληροφορίες για τις διάφορες εισπραχθείσες προµήθειες
συναλλάγµατος.

L 344/15
Άρθρο 5

Μέτρα για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών µεταφορών
πίστωσης
1.
Κάθε ίδρυµα γνωστοποιεί, ενδεχοµένως, σε κάθε πελάτη του,
µετά από αίτηµά του, το διεθνή αριθµό τραπεζικού λογαριασµού
του (IBAN) και τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζας αυτού του
ιδρύµατος (BIC).
2.
Ο πελάτης, κατ’ αίτηση του ιδρύµατος που εκτελεί τη µεταφορά πίστωσης, γνωστοποιεί στο εν λόγω ίδρυµα τον αριθµό IBAN
του δικαιούχου και τον κωδικό BIC του ιδρύµατος του δικαιούχου.
Αν ο πελάτης δεν γνωστοποιήσει τις ανωτέρω πληροφορίες, το
ίδρυµα µπορεί να του επιβάλει πρόσθετα έξοδα. Στην περίπτωση
αυτή το ίδρυµα οφείλει να παράσχει στην πελατεία του πληροφορίες για τα πρόσθετα έξοδα, σύµφωνα µε το άρθρο 4.
3.
Aπό την 1η Ιουλίου 2003, κάθε ίδρυµα αναφέρει στο αντίγραφο κίνησης λογαριασµού κάθε πελάτη, ή σε παράρτηµα αυτού,
τον αριθµό IBAN του πελάτη και τον κωδικό BIC του ιδρύµατος.
4.
Κάθε προµηθευτής που προτίθεται να τιµολογήσει αγαθά και
υπηρεσίες διασυνοριακά στο εσωτερικό της Κοινότητας και αποδέχεται την πληρωµή µε µεταφορά πίστωσης, γνωστοποιεί στους
πελάτες του τον αριθµό του IBAN και τον κωδικό BIC του ιδρύµατός του.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των κρατών µελών
1.
Τα κράτη µέλη καταργούν, από την 1η Ιουλίου 2002 το
αργότερο, όλες τις εθνικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, για τις
στατιστικές του ισοζυγίου πληρωµών, όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωµές µέχρι µέγιστου ποσού 12 500 ευρώ.
2.
Τα κράτη µέλη καταργούν, από την 1η Ιουλίου 2002 το
αργότερο, όλες τις εθνικές υποχρεώσεις όσον αφορά τις ελάχιστες
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά µε τα στοιχεία του
δικαιούχου, οι οποίες εµποδίζουν την αυτοµατοποίηση των
πληρωµών.
Άρθρο 7
Τήρηση του παρόντος κανονισµού
Η τήρηση του παρόντος κανονισµού διασφαλίζεται µε κυρώσεις
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Άρθρο 8
Ρήτρα αναθεώρησης
Η Επιτροπή υποβάλλει, την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ιδίως όσον αφορά:
— την εξέλιξη των υποδοµών στον τοµέα των συστηµάτων διασυνοριακών πληρωµών,
— τη σκοπιµότητα βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πελάτες
µε την ενίσχυση των όρων ανταγωνισµού κατά την παροχή
υπηρεσιών διασυνοριακής πληρωµής,
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— τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού ως προς τα έξοδα σχετικά µε τις πληρωµές που
πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό κράτους µέλους.
— τη σκοπιµότητα αύξησης του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 σε 50 000 ευρώ από την
1η Ιανουαρίου 2006, λαµβάνοντας υπόψη τις ενδεχόµενες συνέπειες για τις επιχειρήσεις.
Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις τροποποίησης.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται επίσης στις διασυνοριακές πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε νόµισµα άλλου
κράτους µέλους εφόσον αυτό κοινοποιήσει στην Επιτροπή την απόφασή του να επεκτείνει την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού και στο νόµισµά του. Η κοινοποίηση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα από την
Επιτροπή. Η επέκταση παράγει αποτελέσµατα δεκατέσσερις ηµέρες µετά την εν λόγω δηµοσίευση.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

A. NEYTS−UYTTEBROECK

28.12.2001

28.12.2001
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2561/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2001
για την προώθηση της µετατροπής των στόλων οι οποίοι εξαρτώντο, µέχρι το 1999, από την αλιευτική
συµφωνία µε το Μαρόκο
από την ηλικία του σκάφους και ακόµη και εάν το σκάφος
έχει λάβει κρατική ενίσχυση κατασκευής.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,

(5)

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να υπάρξει παρέκκλιση από
ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999.

(6)

Εξάλλου, στο πλαίσιο των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Νίκαιας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να
επιδείξει την αλληλεγγύη της στα σχετικά κράτη µέλη µέσω
µιας συµπληρωµατικής χρηµατοδοτικής προσπάθειας πέραν
των ποσών που διατέθηκαν στο πλαίσιο της στήλης 2 των
δηµοσιονοµικών προοπτικών του προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου στις 25 Μαρτίου 1999.

(7)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπισθεί ειδικό µέτρο της
Κοινότητας για την εκτέλεση των εν λόγω πιστώσεων µε
στόχο την εφαρµογή µέρους των σχεδίων µετατροπής, δεδοµένου ότι τα άλλα µέρη των εν λόγω σχεδίων θα πρέπει να
εκτελεσθούν µε τη συνδροµή πιστώσεων του ΧΜΠΑ.

(8)

Είναι σκόπιµο να αφιερωθούν οι διαθέσιµες συµπληρωµατικές πιστώσεις για ειδικό µέτρο, αφενός για την αναδιάρθρωση του στόλου και, αφετέρου, για την πρόωρη συνταξιοδότηση των αλιέων, ή την απασχόλησή τους εκτός της
θαλάσσιας αλιείας, στο πλαίσιο ατοµικών ή συλλογικών
κοινωνικών σχεδίων.

(9)

Θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε να εξασφαλισθεί η
συνοχή του ειδικού µέτρου µε τις γενικές αρχές της διαρθρωτικής πολιτικής στον τοµέα της αλιείας· ιδίως, θα πρέπει
να αποφευχθεί η δηµιουργία στρεβλώσεων µε τις ισχύουσες
διατάξεις για την εκτέλεση των πιστώσεων του ΧΜΠΑ· θα
πρέπει επίσης να προβλεφθεί ένα επιχειρησιακό σύστηµα
διαχείρισης, το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερο
προς εκείνο που ισχύει για τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταµεία,
όπως καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999 (6)

(10)

Τα σκάφη που ασκούν δραστηριότητες στα διεθνή ύδατα ή
στα ύδατα τρίτων χωρών θα πρέπει να τηρούν πλήρως το
διεθνές δίκαιο στον τοµέα της διατήρησης των αλιευτικών
πόρων, και ιδίως τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το
∆ίκαιο της Θαλάσσης καθώς και τον κώδικα συµπεριφοράς
του Οργανισµού Επισιτισµού και Γεωργίας των Ηνωµένων
Εθνών.

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

(2)

(3)

(4)

Η αλιευτική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και του Βασιλείου του Μαρόκου (η οποία στο εξής καλείται
«αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο»), έληξε στις 30 Νοεµβρίου 1999· κατά συνέπεια, µεγάλος αριθµός κοινοτικών
σκαφών που πραγµατοποίησαν δραστηριότητες στο πλαίσιο
αυτό, αναγκάστηκαν να τις διακόψουν στις 30 Νοεµβρίου
1999.
Οι αλιείς και οι πλοιοκτήτες των σχετικών σκαφών έλαβαν
για το λόγο αυτό αποζηµιώσεις που προβλέπονται από το
άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999 (4) µε τη συνδροµή του χρηµατοδοτικού
µέσου προσανατολισµού της αλιείας (ΧΜΠΑ) υπό όρους
παρέκκλισης που καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1227/2001 (5).
Είναι δικαιολογηµένο να ενθαρρυνθεί, µε κατάλληλα µέτρα
σε κοινοτικό επίπεδο, η θέση σε εφαρµογή σχεδίων µετατροπής των σχετικών στόλων τα οποία εγκρίθηκαν από την
Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 2000.
Είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η οριστική διακοπή των
δραστηριοτήτων των σκαφών, είτε µε τη διάλυσή τους είτε
µε τη µεταφορά τους προς τρίτη χώρα, έστω και στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων. Είναι επίσης αναγκαίο να διευκολυνθεί η εφαρµογή κοινωνικών µέτρων υπέρ των αλιέων.
Είναι επίσης σκόπιµο να διευκολυνθεί η αντικατάσταση των
αλιευτικών εργαλείων µε στόχο την οριστική στροφή των
σκαφών προς άλλες αλιευτικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα

(1) ΕΕ C 270 της 25.9,2001, σ. 266.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 15 Νοεµβρίου 2001. (∆εν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2001. (∆εν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, για τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και των
ρυθµίσεων σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα
της αλιείας (ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10)· κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1451/2001 (ΕΕ
L 198 της 21.7.2001, σ. 9).
5
( ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1227/2001 του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου
2001, για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999 για τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και
ρυθµίσεων σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα
της αλιείας (ΕΕ L 168 της 30.12.2001, σ. 1).

(6) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου
1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία (ΕΕ L 161
της 26.6.1999, σ. 1).· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1447/2001 (ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 1).
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Η κοινωνικοοικονοµική διαφοροποίηση των παράκτιων
περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία εντάσσεται, λόγω
της φύσης της, στο πλαίσιο ολοκληρωµένων επιχειρησιακών
προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης και πολυπεριφερειακών προγραµµάτων που απορρέουν από τα κοινοτικά
πλαίσια στήριξης του στόχου 1 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
για την Ισπανία και την Πορτογαλία, µε τη χρηµατοδοτική
συνδροµή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Προσανατολισµού. Υπό τις συνθήκες αυτές,
δεν δικαιολογείται η πρόβλεψη ειδικής παρέµβασης για τη
διαφοροποίηση αυτή.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1

28.12.2001

ii) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο β) ii) καθώς και εκείνες του παραρτήµατος
ΙΙΙ στοιχείο 1.1 α)·
iii) η ελάχιστη ηλικία των σκαφών που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 2 µειώνεται σε πέντε έτη· ωστόσο, για τα
σκάφη ηλικίας 5 έως 9 ετών, η πριµοδότηση αναφοράς,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 στοιχείο α)
είναι εκείνη που εφαρµόζεται στα σκάφη ηλικίας 10 έως 15
ετών. Η εν λόγω πριµοδότηση µειώνεται κατά το µέρος του
ποσού που εισπράχθηκε προηγουµένως σε περίπτωση ενίσχυσης για κατασκευή ή/και εκσυγχρονισµό· το µέρος αυτό
υπολογίζεται prorata temporis της περιόδου των δέκα ετών
(σε περίπτωση ενίσχυσης κατασκευής) ή πέντε ετών (σε
περίπτωση ενίσχυσης εκσυγχρονισµού) που προηγείται της
οριστικής µεταφοράς.
γ) σε περίπτωση οριστικής µετατροπής ενός σκάφους προς άλλη
αλιευτική δραστηριότητα που απαιτεί την αλλαγή της αλιευτικής τεχνικής, η αντικατάσταση του αλιευτικού εργαλείου µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο
του εκσυγχρονισµού του σκάφους, υπό τους εξής όρους παρέκκλισης:
i) το τελευταίο εδάφιο του παραρτήµατος ΙΙΙ στοιχείο 1.4 δεν
έχει εφαρµογή·
ii) οι κλίµακες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4
στοιχείο β) αυξάνονται κατά 30 %·
iii) οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 δεν εφαρµόζονται.

1.
Οι αλιείς και οι πλοιοκτήτες σκαφών στους οποίους χορηγήθηκαν, κατά τη διάρκεια των ετών 2000 και 2001, αποζηµιώσεις
δυνάµει του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2792/1999, εξαιτίας της µη ανανέωσης της αλιευτικής
συµφωνίας µε το Μαρόκο για ελάχιστη αθροιστική διάρκεια προσωρινής διακοπής των δραστηριοτήτων έξι µηνών, µπορούν να
δικαιούνται έκτακτων µέτρων στήριξης υπό τους όρους και εντός
των ορίων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό.

δ) σε περίπτωση χορήγησης ατοµικών κατ’ αποκοπή πριµοδοτήσεων σε αλιείς, το ανώτατο επιλέξιµο κόστος που αναφέρεται
στο άρθρο 12, παράγραφος 3, στοιχείο β) και γ), αυξάνεται
κατά 20 %.

2.
Το αργότερο, τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον
κατάλογο των σκαφών, αναφέροντας τον εσωτερικό αριθµό
µητρώου του στόλου, καθώς και τον ονοµαστικό κατάλογο των
αλιέων που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2.
Οι όροι παρέκκλισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1
εφαρµόζονται µόνο στις πριµοδοτήσεις και στις δηµόσιες ενισχύσεις, των οποίων η χορήγηση αποτελεί αντικείµενο διοικητικής
απόφασης των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 6, η οποία
εκδόθηκε µεταξύ της 1ης Ιουλίου 2001 και της 30ής Ιουνίου
2003.

Άρθρο 2

3.
Οι πλοιοκτήτες σκαφών που δεν είναι πλέον επιλέξιµοι για τις
αποζηµιώσεις προσωρινής διακοπής που αναφέρονται στο άρθρο 1
από την ηµεροµηνία της διοικητικής απόφασης χορήγησης πριµοδότησης για οριστική διακοπή ή δηµόσιας ενίσχυσης για τον
εκσυγχρονισµό του σχετικού σκάφους, η οποία εκδόθηκε, ενδεχοµένως, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

1.
Κατά παρέκκλιση των προαναφερόµενων διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, οι δηµόσιες ενισχύσεις στους
πλοιοκτήτες και στους αλιείς που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, του παρόντος κανονισµού χορηγούνται σύµφωνα µε
τους εξής όρους:

Σε περίπτωση προκαταβολής των εν λόγω αποζηµιώσεων, το ενδεχοµένως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό για το σκοπό αυτό µειώνεται κατά το ποσό της πριµοδότησης για την οριστική διακοπή των
δραστηριοτήτων ή της δηµόσιας ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισµό,
η οποία χορηγείται για το σχετικό σκάφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ

α) σε περίπτωση χορήγησης δηµόσιας ενίσχυσης για τη διάλυση
σκάφους,
i) οι κλίµακες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5
στοιχείο α) αυξάνονται κατά 20 %·
ii) δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο β) ii) καθώς και εκείνες του παραρτήµατος ΙΙΙ
στοιχείο 1.1 α).
β) σε περίπτωση χορήγησης πριµοδότησης για την οριστική µεταφορά σκάφους προς τρίτη χώρα, ακόµη και στην περίπτωση
κοινής επιχείρησης,
i) οι κλίµακες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5
στοιχείο α) αυξάνονται κατά 20 %·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Άρθρο 3
1.
Θεσπίζεται ειδικό µέτρο της Κοινότητας (το οποίο στο εξής
αποκαλείται «το παρόν µέτρο») που αποσκοπεί στην συµπλήρωση
των ενεργειών που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο των παρεµβάσεων
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στα κράτη µέλη τα οποία αφορά η µη
ανανέωση της αλιευτικής συµφωνίας µε το Μαρόκο.
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Το παρόν µέτρο:

α) αφορά αποκλειστικά τους πλοιοκτήτες και τους αλιείς που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·
β) αφορά αντίστοιχα
i) µέτρα οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων
των σκαφών κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 3,
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999,
ii) µέτρα εκσυγχρονισµού σκαφών κατά την έννοια του άρθρου
9 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισµού, και
iii) µέτρα κοινωνικοοικονοµικού χαρακτήρα, κατά την έννοια
του άρθρου 12 παράγραφος 3 στοιχεία α) β) και γ) του
ιδίου κανονισµού.
γ) Υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 12 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
3.
Το ποσό της κοινοτικής ενίσχυσης που χορηγείται για τις
διάφορες πτυχές του παρόντος µέτρου υπόκειται στους παρακάτω
όρους, που εκφράζονται σε ποσοστό του συνολικού ποσού που
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1:
α) διάλυση σκαφών και οριστική χρησιµοποίηση σκαφών σε
χρήσεις εκτός της αλιείας: 40 % κατ’ανώτατο όριο του συνολικού ποσού·
β) οριστική µεταφορά σκαφών σε τρίτες χώρες, έστω και στο
πλαίσιο κοινής επιχείρησης, και εκσυγχρονισµός σκαφών: 28 %
κατ’ανώτατο όριο του συνολικού ποσού·
γ) κοινωνικοοικονοµικά µέτρα: 32 % τουλάχιστον του συνολικού
ποσού.

Άρθρο 4
1.
Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 εφαρµόζονται, κατ’ αναλογία, για την εκτέλεση του παρόντος µέτρου υπό
τους όρους και εντός των ορίων που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ
του παρόντος κανονισµού, ιδίως όσον αφορά:
α) την προθεσµία διοικητικής απόφασης χορήγησης συνδροµής,
β) την κοινοποίηση των καθεστώτων ενισχύσεων,
γ) τα κριτήρια επιλεξιµότητας των αλιέων και των σκαφών,
δ) το µέγιστο ποσό της πριµοδότησης για ένα συγκεκριµένο σκάφος,
ε) το µέγιστο ποσό των επιλέξιµων δαπανών για την καταβολή
δηµοσίων ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισµό ενός σκάφους,
στ) τα όρια χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας και του
συνόλου των δηµόσιων χρηµατοδοτικών συµµετοχών (εθνικής,
περιφερειακής και άλλης) του οικείου κράτους µέλους.
2.
Ωστόσο, σε περίπτωση χορήγησης πριµοδότησης για την
ίδρυση κοινής επιχείρησης στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου, η
διαχειριστική αρχή καταβάλλει το σύνολο του ποσού της πριµοδότησης στον αιτούντα κατά την στιγµή της µεταφοράς του σκάφους στην κοινή επιχείρηση, µετά την προσκόµιση από τον αιτού-
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ντα αποδεικτικών στοιχείων σύστασης τραπεζικής εγγύησης ποσού
ίσου προς το 40 % της πριµοδότησης.
3.
Οι πριµοδοτήσεις για την οριστική παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων των σκαφών και οι δηµόσιες ενισχύσεις για τον
εκσυγχρονισµό των σκαφών, οι οποίες καταβάλλονται δυνάµει του
παρόντος µέτρου, θεωρούνται ως δηµόσιες ενισχύσεις κατά την
έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2792/1999.
Η αλιευτική ικανότητα που αποσύρεται κατ’ εφαρµογή του παρόντος µέτρου συµβάλλει στην προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας των σχετικών κρατών µελών κατά την έννοια του άρθρου
7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999.
Οι δηµόσιες ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισµό σκαφών που καταβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου, υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999.
Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος µέτρου, οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στο άρθρο 1 θεωρούνται ότι έχουν
τους ίδιους στόχους µε τα κοινωνικοοικονοµικά µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999.
4.
Οι πριµοδοτήσεις ή δηµόσιες ενισχύσεις στο πλαίσιο του
παρόντος µέτρου δεν µπορούν να είναι σωρευτικές µε οποιαδήποτε
άλλη πριµοδότηση ή δηµόσια ενίσχυση που έχει τον ίδιο στόχο,
ιδίως µε εκείνες που καταβάλλονται, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών
Ταµείων, στα οικεία κράτη µέλη.
Τα οικεία κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συµµορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και, το αργότερο τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού, τα κοινοποιούν στην Επιτροπή.

Άρθρο 5
1.
Το ποσό της κοινοτικής συµµετοχής στο παρόν µέτρο είναι
197 εκατοµµύρια ευρώ που κατανέµονται σύµφωνα µε τα εξής
ποσοστά:
α) Ισπανία: 94,6 %,
β) Πορτογαλία: 5,4 %.
2.
Η καταβολή της κοινοτικής συµµετοχής που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 πραγµατοποιείται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις
δηµοσιονοµικές αναλήψεις υποχρεώσεων και απευθύνεται στην
αρµόδια αρχή πληρωµών που αναφέρεται στο άρθρο 6.
Από την 1η Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή προβαίνει στην
ανάληψη υποχρεώσεων για τις πιστώσεις που εγγράφονται στην
προϋπολογισµό του 2002, το αργότερο τρεις µήνες µετά την
έκδοση του παρόντος κανονισµού.
Η ανάληψη υποχρεώσεων για τις πιστώσεις που εγγράφονται στον
προϋπολογισµό του 2003 πραγµατοποιείται, κατ’ αρχήν, πριν από
τις 30 Απριλίου 2003.
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3.
Με την επιφύλαξη των διαθεσίµων του προϋπολογισµού, η
Επιτροπή προβαίνει στις πληρωµές ως εξής :
α) προκαταβολή, η οποία αντιπροσωπεύει κατ’ανώτατο όριο το
20 % των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καταβάλλεται κατά την ανάληψη υποχρεώσεων που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.
β) Οι ενδιάµεσες πληρωµές πραγµατοποιούνται κατόπιν αιτήσεως
του κράτους µέλους για την αποζηµίωση των δαπανών, των
οποίων πραγµατοποιήθηκε η πληρωµή, και οι οποίες πιστοποιήθηκαν από την αρχή πληρωµών που αναφέρεται στο άρθρο 6.
Το σωρευτικό ποσό των πληρωµών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και στο παρόν στοιχείο ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο
80 % των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
γ) Η πληρωµή του υπολοίπου πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως
του κράτους µέλους, µετά από την περάτωση του παρόντος
µέτρου, εφόσον
i) η αρχή πληρωµών υποβάλει στην Επιτροπή επικυρωµένη
δήλωση των δαπανών των οποίων πραγµατοποιήθηκε η
πληρωµή·
ii) έχει υποβληθεί στην Επιτροπή και εγκριθεί η τελική έκθεση
εκτέλεσης·
iii) το κράτος µέλος έχει διαβιβάσει στην Επιτροπή τη δήλωση
που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
4.
Είναι επιλέξιµες για κοινοτική συµµετοχή δυνάµει του παρόντος µέτρου οι δαπάνες, των οποίων έχει πραγµατοποιηθεί
πληρωµή από τον τελικό δικαιούχο από την 1η Ιουλίου 2001. Η
προθεσµία επιλεξιµότητας των δαπανών καθορίζεται στις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Η προθεσµία για την υποβολή στην Επιτροπή της αίτησης
πληρωµής του υπολοίπου είναι η 30η Ιουνίου 2004.
5.
Οι αιτήσεις ενδιάµεσων πληρωµών και πληρωµής του υπολοίπου συντάσσονται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εµφαίνεται στο
παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 438/2001 (1).

28.12.2001

Πρέπει να συνοδεύονται από την προσκόµιση καταστάσεων προόδου, σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εµφαίνεται στο παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 366/2001 (2).
Άρθρο 6
Για τους σκοπούς θέσης σε εφαρµογή του παρόντος µέτρου, οι
διαχειριστικές αρχές και οι αρχές πληρωµής στα πλαίσια των
παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων για την αλιεία στην Ισπανία και την Πορτογαλία, κατά την περίοδο 2000 - 2006, εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τις σχετικές διατάξεις
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται τα άρθρα 31 και 33 έως 39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, καθώς η παράγωγη νοµοθεσία.
Άρθρο 7
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται,
ενδεχοµένως, από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999.
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του
τοµέα της αλιείας της υδατοκαλλιέργειας που έχει ιδρυθεί βάσει
του άρθρου 51 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου
2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (ΕΕ L
63 της 3.3.2001, σ. 21.)

(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 366/2001 της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου
2001, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εκτέλεσης των ενεργειών που καθορίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου (ΕΕ L
55 της 24.2.2001, σ. 3).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2562/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηµατικού
ανταλλάγµατος που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και
της κυβέρνησης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Μαδαγασκάρης σχετικά µε την αλιεία στα ανοικτά της
Μαδαγασκάρης για την περίοδο από 21ης Μαΐου 2001 έως τις 20 Μαΐου 2004
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 και
παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

κυβέρνησης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Μαδαγασκάρης, σχετικά
µε την αλιεία στα ανοικτά της Μαδαγασκάρης για την περίοδο από
21ης Μαΐου 2001 έως τις 20 Μαΐου 2004, εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισµό. (3)
Οι διατάξεις περί του συστήµατος παρακολούθησης των σκαφών
(VMS) περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Όπως προβλέπει η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Μαδαγασκάρης σχετικά µε την αλιεία στα ανοικτά της Μαδαγασκάρης (2), τα δύο µέρη προέβησαν σε
διαπραγµατεύσεις προκειµένου να καθορίσουν τις τροποποιήσεις ή τις συµπληρώσεις που πρέπει να γίνουν στην εν
λόγω συµφωνία κατά το τέλος της περιόδου εφαρµογής του
πρωτοκόλλου που έχει προσαρτηθεί σ’ αυτήν.
Μετά το πέρας των διαπραγµατεύσεων αυτών, µονογραφήθηκε στις 12 Μαρτίου 2001, ένα νέο πρωτόκολλο για
τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηµατικού ανταλλάγµατος που προβλέπονται στην προαναφερθείσα συµφωνία για την περίοδο από 21ης Μαΐου 2001
έως τις 20 Μαΐου 2004.
Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι τα κοινοτικά σκάφη που
αλιεύουν στο πλαίσιο της συµφωνίας παρακολουθούνται
µέσω δορυφόρου σύµφωνα µε τους όρους που θα καθορίσουν µε κοινή συµφωνία τα µέρη. Για τον σκοπό αυτό, τα
δύο µέρη θέσπισαν, στις 17 Μαΐου 2001, τις διατάξεις για
τον καθορισµό της µεθόδου διαβίβασης των δεδοµένων των
σχετικών µε την παρακολούθηση µέσω δορυφόρου της
θέσης των κοινοτικών σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο
της συµφωνίας, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ στις 21 Μαΐου
2001.

(4)

Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να εγκρίνει το εν
λόγω πρωτόκολλο.

(5)

Πρέπει να καθοριστεί η µέθοδος κατανοµής των αλιευτικών
δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών µελών µε βάση την παραδοσιακή κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο
της εν λόγω συµφωνίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 2
Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο
κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών ως εξής:
α) Θυνναλιευτικά µε γρίπο:

β) παραγαδιάρικα επιφανείας:

Ισπανία

18 σκάφη

Γαλλία

20 σκάφη

Ιταλία

2 σκάφη

Ισπανία

23 σκάφη

Γαλλία

10 σκάφη

Πορτογαλία

7 σκάφη.

Εάν οι αιτήσεις αδειών αυτών των κρατών µελών δεν εξαντλήσουν
τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η
Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε
άλλου κράτους µέλους.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στο πλαίσιο του
πρωτοκόλλου οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες κάθε αποθέµατος οι οποίες αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της
Μαδαγασκάρης σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπει ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου σχετικά µε τον
έλεγχο των αλιευµάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα
ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοιχτή θάλασσα (4).

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Το πρωτόκολλο για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων
και του χρηµατικού ανταλλάγµατος που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της

Ο πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα
πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν το πρωτόκολλο
δεσµεύοντας την Κοινότητα.

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 73 της 18.3.1986, σ. 26.

(3) Για το κείµενο του πρωτοκόλλου βλέπε ΕΕ L 296 της 14.11.2001. σ.
10.
(4) ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.
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Άρθρο 5

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK

28.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΕΣΩ ∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΗΣ ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗΣ
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ∆ηµοκρατία της Μαδαγασκάρης θέσπισε σύστηµα παρακολούθησης των σκαφών (VMS) που
εφαρµόζεται στον εθνικό της στόλο και προτίθεται να το επεκτείνει, χωρίς να προκαλούνται διακρίσεις, στο σύνολο των σκαφών
που αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της (ΑZ), καθώς επίσης και το γεγονός ότι τα κοινοτικά σκάφη παρακολουθούνται ήδη µέσω
δορυφόρου βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2000 στις περιοχές όπου ασκούν δραστηριότητες,
συνιστάται στις εθνικές αρχές των κρατών σηµαίας καθώς και της ∆ηµοκρατίας της Μαδαγασκάρης να παρακολουθούν µέσω
δορυφόρου τα σκάφη που αλιεύουν στο πλαίσιο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Μαδαγασκάρης σχετικά µε την αλιεία στα ανοικτά της Μαδαγασκάρης, εφεξής
αποκαλούµενης «συµφωνία», υπό τους εξής όρους:
1. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης µέσω δορυφόρου, οι αρχές της Μαδαγασκάρης γνωστοποίησαν στην Κοινότητα τις
γεωγραφικές συντεταγµένες (γεωγραφικά πλάτη και γεωγραφικά µήκη) της αλιευτικής ζώνης (ΑΖ) της Μαδαγασκάρης
(συνηµµένο προσάρτηµα I).
Οι αρχές της Μαδαγασκάρης θα διαβιβάσουν τις πληροφορίες αυτές υπό ηλεκτρονική µορφή, σε δεκαδικά µοιρών στο
σύστηµα WGS-84 datum.
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις διευθύνσεις X.25 και τις προδιαγραφές που
χρησιµοποιούνται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες µεταξύ των αντίστοιχων κέντρων ελέγχου τους σύµφωνα µε τους όρους
που καθορίζονται στα σηµεία 4) και 6). Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαµβάνουν, στο µέτρο του δυνατού, τα ονόµατα, τους
αριθµούς τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας και τηλετύπου καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (∆ιαδίκτυο ή X.400) που
µπορούν να χρησιµοποιούνται για τις γενικές επικοινωνίες µεταξύ των κέντρων ελέγχου.
3. Το στίγµα των σκαφών καθορίζεται µε περιθώριο σφάλµατος µικρότερο από 500 µέτρα και µε βαθµό εµπιστοσύνης 99 %.
4. Στην περίπτωση που ένα σκάφος, το οποίο αλιεύει στο πλαίσιο της συµφωνίας και παρακολουθείται µέσω δορυφόρου βάσει
της κοινοτικής νοµοθεσία εισέρχεται σε ΑΖ της ∆ηµοκρατίας της Μαδαγασκάρης, οι αναφορές του στίγµατος που έπονται
της εισόδου ανακοινώνονται αµελλητί από το κέντρο ελέγχου του κράτους σηµαίας στο κέντρο εποπτείας της αλιείας της
Μαδαγασκάρης (ΚΕΑ), κάθε 2 ώρες κατ’ ανώτατο όριο. Τα µηνύµατα αυτά καταχωρούνται ως αναφορές στίγµατος.
5. Τα µηνύµατα που αναφέρονται στο σηµείο 4), διαβιβάζονται ηλεκτρονικά µε το υπόδειγµα X.25, χωρίς κανένα πρόσθετο
πρωτόκολλο. Τα µηνύµατα αυτά διαβιβάζονται σε πραγµατικό χρόνο σύµφωνα µε το υπόδειγµα του προσαρτήµατος II.
6. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήµατος ή βλάβης της συσκευής συνεχούς παρακολούθησης µέσω δορυφόρου που είναι
εγκατεστηµένη επί ενός αλιευτικού σκάφους, ο πλοίαρχος του σκάφους αυτού διαβιβάζει εγκαίρως στο κέντρο ελέγχου του
κράτους σηµαίας τις πληροφορίες που προβλέπονται στο σηµείο 4). Υπό τις περιστάσεις αυτές, υποχρεούται να διαβιβάζει
αναφορά στίγµατος κάθε 12 ώρες, εφόσον το σκάφος βρίσκεται σε ΑΖ της ∆ηµοκρατίας της Μαδαγασκάρης. Το κέντρο
ελέγχου του κράτους σηµαίας ή το αλιευτικό σκάφος διαβιβάζει αµέσως τα µηνύµατα αυτά στο ΚΕΑ. Ο εξοπλισµός που έχει
υποστεί βλάβη επισκευάζεται ή αντικαθίσταται µόλις το σκάφος περατώσει το αλιευτικό του ταξίδι ή εντός µέγιστης
προθεσµίας ενός µηνός. Μετά την προθεσµία αυτή, το εν λόγω σκάφος δεν δύναται να πραγµατοποιήσει νέο αλιευτικό ταξίδι
πριν την επισκευή ή την αντικατάσταση του εξοπλισµού του.
7. Τα κέντρα ελέγχου των κρατών σηµαίας εποπτεύουν τις κινήσεις των σκαφών τους στα ύδατα της Μαδαγασκάρης κάθε 2
ώρες. Στην περίπτωση που η παρακολούθηση των σκαφών δεν πραγµατοποιείται υπό τους προβλεπόµενους όρους, το ΚΕΑ
ενηµερώνεται αµέσως και εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο σηµείο 6).
8. Εάν το ΚΕΑ διαπιστώσει ότι το κράτος σηµαίας δεν ανακοινώνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο σηµείο 4),
ενηµερώνει αµέσως το άλλο µέρος.
9. Τα δεδοµένα παρακολούθησης που ανακοινώνονται στο άλλο µέρος, σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις, προορίζονται
αποκλειστικά για τον έλεγχο και την εποπτεία εκ µέρους των αρχών της Μαδαγασκάρης του κοινοτικού στόλου που αλιεύει
στο πλαίσιο της συµφωνίας. Τα δεδοµένα αυτά δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να γνωστοποιούνται σε άλλα µέρη.
10. Τα µέρη συµφωνούν να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να τηρούν τις απαιτήσεις σχετικά µε τα
µηνύµατα που προβλέπονται στα σηµεία 4) και 6), το συντοµότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 6 µηνών µετά την
έναρξη ισχύος των παρουσών διατάξεων.
11. Τα µέρη συµφωνούν να ανταλλάσσουν, κατόπιν αιτήσεως, πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για
την παρακολούθηση µέσω δορυφόρου, µε στόχο την επαλήθευση της πλήρους συµβατότητας κάθε εξοπλισµού προς τις
απαιτήσεις του άλλου µέρους για τους σκοπούς των παρουσών διατάξεων.
12. Κάθε διαφορά, η οποία προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή των παρουσών διατάξεων, αποτελεί αντικείµενο
διαβούλευσης µεταξύ των µερών στο πλαίσιο της µεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συµφωνίας.
Οι παρούσες διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν την 21η Μαΐου 2001.
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Προσάρτηµα Ι
Γεωγραφικές συντεταγµένες (γεωγραφικά πλάτη και γεωγραφικά µήκη) της αλιευτικής ζώνης (ΑΖ) της Μαδαγασκάρης
Συντεταγµένες σε δεκαδικά µοιρών
Σχετ.

X

A

49,40

B

Y

Συντεταγµένες σε δεκαδικά πρώτων λεπτών
X

Y

– 10,3

49° 24

– 10° 18

51

– 11,8

51° 0

– 11° 48

C

53,3

– 12,7

53° 18

– 12° 42

D

52,2

– 16,3

52° 12

– 16° 18

E

52,8

– 18,8

52° 48

– 18° 48

F

52

– 20,4

52° 0

– 20° 24

G

51,8

– 21,9

51° 48

– 21° 54

H

50,4

– 26,2

50° 24

– 26° 12

I

48,3

– 28,2

48° 18

– 28° 12

J

45,4

– 28,7

45° 24

– 28° 42

K

41,9

– 27,8

41° 54

– 27° 48

L

40,6

– 26

40° 36

– 26° 0

M

41,8

– 24,3

41° 48

– 24° 18

N

41,6

– 20,8

41° 36

– 20° 48

O

41,4

– 19,3

41° 24

– 19° 18

P

43,2

– 17,8

43° 12

– 17° 48

Q

43,4

– 16,9

43° 24

– 16° 54

R

42,55

– 15,6

42° 33

– 15° 36

S

43,15

– 14,35

43° 9

– 14° 21

T

45

– 14,5

45° 0

– 14° 30

U

46,8

– 13,4

46° 48

– 13° 24

V

48,4

– 11,2

48° 24

– 11° 12
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Προσάρτηµα II
∆ιαβίβαση µηνυµάτων vms στη Μαδαγασκάρη
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ
Κωδικός

Υποχρεωτικό/
Προαιρετικό

Έναρξη καταχώρησης

SR

Υ

∆εδοµένα σχετικά µε το σύστηµα — προσδιορίζει την έναρξη της καταχώρησης

Παραλήπτης

AD

Υ

∆εδοµένα σχετικά µε το µύνηµα —
παραλήπτης. Κωδικός ISO Alpha 3 της χώρας

Αποστολέας

FS

Υ

∆εδοµένα σχετικά µε το µύνηµα —
παραλήπτης. Κωδικός ISO Alpha 3 της χώρας

Τύπος µηνύµατος

TM

Υ

∆εδοµένα σχετικά µε το µύνηµα — τύπος
µηνύµατος «POS»

∆ιακριτικό κλήσεως ασυρµάτου

RC

Υ

∆εδοµένα σχετικά µε το σκάφος — διεθνές
διακριτικό κλήσεως του ασυρµάτου

Εσωτερικός αριθ. αναφοράς του συµβαλλόµενου
µέρους

IR

Π

∆εδοµένα σχετικά µε το σκάφος — ενιαίος
αριθµός του συµβαλλόµενου µέρους (κωδικός
ISO-3 του κράτους σηµαίας ακολουθούµενος
από έναν αριθµό)

Εξωτερικός αριθ. νηολογίου

XR

Π

∆εδοµένα σχετικά µε το σκάφος — αριθµός
που εµφαίνεται στα πλευρά του σκάφους

Γεωγραφικό πλάτος

LA

Υ

∆εδοµένα σχετικά µε το στίγµα του σκάφους
— στίγµα σε µοίρες και πρώτα λεπτά N/S
DDMM (WGS-84)

Γεωγραφικό µήκος

LO

Υ

∆εδοµένα σχετικά µε το στίγµα του σκάφους
— στίγµα σε µοίρες και πρώτα λεπτά E/W
DDDMM (WGS-84)

Ηµεροµηνία

DA

Υ

∆εδοµένα σχετικά µε το στίγµα του σκάφους
— ηµεροµηνία καταγραφής του στίγµατος
TUC (AAAAMMJJ)

Ώρα

TI

Υ

∆εδοµένα σχετικά µε το στίγµα του σκάφους
— ώρα καταγραφής του στίγµατος TUC
(HHMM)

Τέλος καταχώρησης

ER

Υ

∆εδοµένα σχετικά µε το σύστηµα — προσδιορίζει το τέλος της καταχώρησης

∆εδοµένα

Παρατηρήσεις

Σειρά χαρακτήρων: ISO 8859.1

Μια διαβίβαση δεδοµένων διαρθρώνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
— Μία διπλή κάθετος (//)και ένας κωδιός σηµειώνουν την έναρξη της διαβίβασης,
— Μία µόνη κάθετος (/) σηµειώνει τον διαχωρισµό µεταξύ του κωδικού και των δεδοµένων.
Τα προαιρετικά δεδοµένα πρέπει να παρεµβάλλονται µεταξύ της έναρξης και του τέλους της καταχώρησης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2563/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό των τιµών προσανατολισµού των αλιευτικών προϊόντων που απαριθµούνται στα
παραρτήµατα Ι και ΙΙ και της κοινοτικής τιµής παραγωγής των προϊόντων αλιείας που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2002
(ΕΚ) αριθ. 104/2000, αλλά µόνο για τον κιτρινόπτερο τόνο
(Thunnus albacares).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

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
18, παράγραφος 3 και το άρθρο 26, παράγραφος 1,

Με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 18, παράγραφος 2, πρώτη και δεύτερη περίπτωση, καθώς και στο
άρθρο 26, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/
2002, θα πρέπει να διατηρηθεί η τιµή αυτή για την αλιευτική περίοδο 2002,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 18, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000 προβλέπει τον καθορισµό τιµής προσανατολισµού, για κάθε περίοδο αλιείας, για κάθε ένα από τα προϊόντα ή οµάδες προϊόνταν που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του εν λόγω κανονισµού.

(2)

Με βάση τα δεδοµένα που διατίθενται σήµερα όσον αφορά
τις τιµές για τα εν λόγω προϊόντα καθώς και τα κριτήρια
που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφος 2 του ιδίου
κανονισµού, θα πρέπει να αυξηθούν, να διατηρηθούν ή να
µειωθούν οι τιµές αυτές ανάλογα µε τα είδη για την αλιευτική περίοδο 2002.

(3)

(4)

Το άρθρο 26, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000 προβλέπει τον καθορισµό κοινοτικής τιµής
παραγωγής για κάθε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται
στο Παράρτηµα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισµού.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3510/82 της Επιτροπής (2) καθορίζει τους συντελεστές προσαρµογής που εφαρµόζονται στα
διάφορα είδη τόνου. Κατά συνέπεια, δεν είναι αναγκαίος ο
καθορισµός κοινοτικής τιµής παραγωγής για όλα τα είδη
τόνου που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού

Άρθρο 1
Οι τιµές προσανατολισµού της αλιευτικής περιόδου από 1ης
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2002 για τα προϊόντα που απαριθµούνται στα παραρτήµατα I και II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000 και οι παρουσιάσεις ή οι εµπορικές κατηγορίες στις
οποίες αναφέρονται καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Η κοινοτική τιµή παραγωγής της αλιευτικής περιόδου από 1ης
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2002, για τον κιτρινόπτερο τόνο
(του είδους Thunnus albacares), καθορίζεται ως εξής:
Είδος

Εµπορικά
χαρακτηριστικά

Κιτρινόπτερος τόνος Ολόκληρος, βάρους άνω των
(Thunnus albacores) 10 kg/τεµάχιο

1 172

Άρθρο 3
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 το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 368 της 28.12.1982, σ. 27· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3899/92 (ΕΕ L 392 της
31.12.1992, σ. 24).

Κοινοτική τιµή
παραγωγής
(σε ευρώ/τόνο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παραρτήµατα

I

Είδος
Προϊόντα των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000

Εµπορική παρουσίαση

Τιµή προσανατολισµού
(σε ευρώ/τόνο)

1. Ρέγγες του είδους clupea harengus

Ψάρι ολόκληρο

260

2. Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

Ψάρι ολόκληρο

561

3. Ακανθίες (Squalus acanthias)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

1 101

4. Πίνες (Scyliorhinus spp.)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

790

5. Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

1 171

6. Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

1 591

7. Μαύρος µπακαλιάρος (Pollachius virens)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

790

8. Μπακαλιάρος (Melanogrammus aeglefinus)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

1 073

9. Μπακαλιάρος (Merlangius merlangus)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

929

10. Μουρούνες (Molva spp.)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

1 214

11. Σκουµπριά του είδους Scomber scombrus

Ψάρι ολόκληρο

294

12. Σκουµπριά του είδους Scomber japonicus

Ψάρι ολόκληρο

315

13. Γαύροι (Engraulis spp.)

Ψάρι ολόκληρο

1 209

14. Πλάτακες (Pleuronectes platessa)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή από
1.1.2002 έως 30.4.2002

1 063

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή από
1.5.2002 έως 31.12.2002

1 462

15. Μπακαλιάροι του είδους Merluccius merluccius

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

3 695

16. Ζαγκέτες (Lepidorhombus spp.)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

2 382

17. Λιµάντα (Limanda limanda)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

937

18. Χωµατίδες (Platichthys flesus)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

552

19. Τόνος ο µακρυπτέρυγος ή τονάκια (Thunnus alalunga)

Ψάρι ολόκληρο

2 188

Εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

2 477

20. Σουπιές (Sepia officinalis and Rossia macrosoma)

Ψάρι ολόκληρο

1 613

21. Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

2 868

Αποκεφαλισµένο ψάρι

5 928

22. Γαρίδες γκρίζες του είδους Crangon crangon

Απλό ψήσιµο σε νερό

2 478

23. Γαρίδες του Βορρά (Pandalus borealis)

Απλό ψήσιµο µε νερό

6 612

Νωπό ή κατεψυγµένο

1 707

24. Καβουροµάνες (Cancer pagurus)

Ψάρι ολόκληρο

1 784

25. Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

Ψάρι ολόκληρο

5 337

Ουρά

4 323

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

6 648

26. Γλώσσα (Solea spp.)
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Παραρτήµατα

Είδος
Προϊόντα των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000

II

1. Μαύρα γλωσσοειδή (Reinhardtius hippolossoides)

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµογενή προϊόντα

1 976

2. Μπακαλιάροι του είδους Merluccius spp.

Κατεψυγµένο, ψάρι ολόκληρο, σε αρχικές συσκευασίες
που περιέχουν οµογενή προϊόντα

1 277

Κατεψυγµένο, σε φιλέτα, σε αρχικές συσκευασίες που
περιέχουν οµογενή προϊόντα

1 530

3. Σπάριδες (Dentex dentex and Pagellus spp.)

Κατεψυγµένο, σε παρτίδες ή σε αρχικές συσκευασίες που
περιέχουν οµογενή προϊόντα

1 587

4. Ξιφίες (Xiphias gladius)

Κατεψυγµένο, ψάρι ολόκληρο, σε αρχικές συσκευασίες
που περιέχουν οµογενή προϊόντα

4 080

5. Σουπιές και σουπίτσες (Sepia officinalis) (Rossia
macrosoma) (Sepiola rondeletti

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµογενή προϊόντα

1 928

6. Χταπόδια (Octopus spp.)

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµογενή προϊόντα

1 987

7. Καλαµάρια και καλαµαράκια (Octopus spp.)

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµογενή προϊόντα

1 156

8. Καλαµάρια και καλαµαράκια (Ommastrephes sagittatus)

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµογενή προϊόντα

961

9. Illex argentinus

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµογενή προϊόντα

831

— γαρίδες του είδους Parapenaeus longirostris

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµογενή προϊόντα

4 119

— Άλλα είδη της οικογένειας Penaeide

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµογενή προϊόντα

7 982

Εµπορική παρουσίαση

Τιµή προσανατολισµού
(σε ευρώ/τόνο)

10. Γαρίδες της οικογένειας Penaeidae
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2564/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1280/2001 για τον καθορισµό του ισοζυγίου προβλέψεων
εφοδιασµού των Καναρίων Νήσων σε προϊόντα του τοµέα του γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων
αναγκών της περιοχής αυτής. Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε γαλακτοκοµικά προϊόντα στις Καναρίους Νήσους,
πρέπει να προσαρµοστούν οι ποσότητες που προβλέπονται
για τα προϊόντα αυτά στα ισοζύγια προβλέψεων. Πρέπει
συνεπώς να τροποποιηθεί το παράρτηµα του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1280/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001 για ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2790/94 της Επιτροπής (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1620/1999 (3), έχει καθορίσει κυρίως τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού για τις
Καναρίους Νήσους σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1280/2001 της Επιτροπής (4) έχει
καθορίσει το ισοζύγιο προβλέψεων σε γαλακτοκοµικά
προϊόντα για τις Καναρίους Νήσους. Το ισοζύγιο αυτό
µπορεί να αναθεωρηθεί στην περίπτωση που είναι αναγκαίο,
προβλέποντας προσαρµογές κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους των ποσοτήτων των προϊόντων στα πλαίσια της
συνολικής ποσότητας που έχει καθοριστεί συναρτήσει των

(2)

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης του γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1280/2001 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

198
296
192
176

της
της
της
της

21.7.2001, σ. 45.
17.11.1994, σ. 23.
27.7.1999, σ. 19.
27.6.2001, σ. 10.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ισοζύγιο προβλέψεων εφοδιασµού των Καναρίων Νήσων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2001
(σε τόνους)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Ποσότητα

0401

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

53 125 (1)

0402

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών

13 200 (2)

0405

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόµενος από το γάλα. Λιπαρές ύλες για
επάλειψη

2 000

0406

Τυριά

0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27

8 000

0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 86
0406 90 87

900

0406 90 88
1901 90 99

Παρασκευάσµατα διατροφής από γάλα χωρίς λιπαρές ουσίες

2106 90 92

Παρασκευάσµατα διατροφής για παιδιά που δεν περιέχουν λιπαρές ουσίες γάλακτος
κ.λπ.

2 500 (3)

(1) Εκ των οποίιων 625 τόνοι για τον τοµέα µεταποίησης ή/και συσκευασίας.
(2) Να
—
—
—
(3) Το

κατανεµηθεί ως εξής:
4 990 τόνοι υπαγόµενοι στους κωδικούς ΣΟ 0402 91 ή/και 0402 99 για άµεση κατανάλωση.
1 210 τόνοι υπαγόµενοι στους κωδικούς ΣΟ 0402 91 ή/και 0402 99 για τον τοµέα µεταποίησης ή/και συσκευασίας,
7 000 τόνοι υπαγόµενοι στους κωδικούς ΣΟ 0402 10 ή/και 0402 21 για τον τοµέα µεταποίησης ή/και συσκευασίας.
συνολικό ισοζύγιο είναι για τον τοµέα µεταποίησης ή/και συσκευασίας.»

100

28.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 344/31

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2565/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε το άνοιγµα κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων, για το 2002, για τα πρόβατα, τις αίγες,
το πρόβειο και το αίγειο κρέας καθώς και µε την παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1439/95
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2467/98 του Συµβουλίου, της 3ης
Νοεµβρίου 1998, για την κοινή οργάνωση αγορών στον τοµέα του
προβείου και αιγείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1669/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1349/2000 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2000, περί ορισµένων παραχωρήσεων υπό τη µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου,
ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων προβλεποµένων στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Εσθονία (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2677/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1727/2000 του Συµβουλίου, της 31ης
Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως ορισµένων παραχωρήσεων υπό τη
µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ουγγαρία (5), και ιδίως το
άρθρο 1 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2290/2000 του Συµβουλίου, της 9ης
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση ορισµένων παραχωρήσεων υπό
µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και για την προσαρµογή, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε τη Βουλγαρία (6), και ιδίως το
άρθρο 1 παράγραφος 3,

γικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε τη Ρουµανία (9), και ιδίως το
άρθρο 1 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2341/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
Οκτωβρίου 2000, περί θεσπίσεως ορισµένων παραχωρήσεων υπό
µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε τη Λετονία (10), και ιδίως το
άρθρο 1 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2766/2000 του Συµβουλίου, της 14ης
∆εκεµβρίου 2000, για τη θέσπιση ορισµένων παραχωρήσεων υπό
τη µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε τη Λιθουανία (11), και ιδίως το
άρθρο 1 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 2000, για τη θέσπιση ορισµένων παραχωρήσεων, υπό
µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων, για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα και την προσαρµογή, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων, οι οποίες
προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία µε τη ∆ηµοκρατία της
Πολωνίας, και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3066/95 (12), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι ποσότητες ορισµένων γεωργικών προϊόντων που µπορούν
να εισαχθούν από ορισµένες χώρες µε πλήρη απαλλαγή από
δασµούς και τα οποία υπόκεινται σε δασµολογικές
ποσοστώσεις, ανώτατα όρια ή ποσότητες αναφοράς καθορίζονται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1349/2000, (ΕΚ)
αριθ. 1727/2000, (ΕΚ) αριθ. 2290/2000, (ΕΚ) αριθ. 2433/
2000, (ΕΚ) αριθ. 2434/2000, (ΕΚ) αριθ. 2435/2000, (ΕΚ)
αριθ. 2341/2000 και (ΕΚ) αριθ. 2766/2000 από την 1η
Ιουλίου 2000 και στο παράρτηµα A στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 από την 1η Ιανουαρίου 2001.

(2)

Η Επιτροπή πρέπει να ανοίξει δασµολογικές ποσοστώσεις
για το πρόβειο και το αίγειο κρέας για το 2002. Η διαχείρισή των δασµολογικών ποσοστώσεων αυτών πρέπει
συνεπώς να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες που θεσπίζονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1439/95 της Επιτροπής, της
26ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συµβουλίου για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων στον
τοµέα του προβείου και αιγείου κρέατος (13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 272/
2001 (14).

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2433/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
Οκτωβρίου 2000, περί θεσπίσεως ορισµένων παραχωρήσεων υπό
µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Τσεχική ∆ηµοκρατία (7), και
ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2434/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
Οκτωβρίου 2000, περί θεσπίσεως ορισµένων παραχωρήσεων υπό
µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Σλοβακική ∆ηµοκρατία (8),
και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2435/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
Οκτωβρίου 2000, περί θεσπίσεως ορισµένων παραχωρήσεων υπό
µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωρ(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L

312
193
155
308
198
262
280
280

της
της
της
της
της
της
της
της

20.11.1998, σ. 1.
29.7.2000, σ. 8.
28.6.2000, σ. 1.
8.12.2000, σ. 7.
4.8.2000, σ. 6.
17.10.2000, σ. 1.
4.11.2000, σ. 1.
4.11.2000, σ. 9.

(9) ΕΕ L 280 της 4.11.2000, σ. 17.
(10) ΕΕ L 271 της 24.10.2000, σ. 7.
(11) ΕΕ L 321 της 19.12.2000, σ. 8.
(12) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 7.
(13) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 7.
(14) ΕΕ L 41 της 10.2.2001, σ. 3.
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Πρέπει να καθορισθεί ένα ισοδύναµο βάρος σφαγίου, ώστε
να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία των δασµολογικών
ποσοστώσεων. Επιπλέον, εφόσον ορισµένες δασµολογικές
ποσοστώσεις παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της
εισαγωγής είτε των ζώντων ζώων είτε του κρέατός τους,
απαιτείται συντελεστής µετατροπής.

(4)

∆εδοµένου ότι η διαχείριση των εισαγωγών γίνεται βάσει
του ηµερολογιακού έτους, οι ποσότητες που καθορίστηκαν
για το 2002 είναι το άθροισµα της µισής ποσότητας για την
περίοδο από την 1η Ιουλίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου
2002 και της µισής ποσότητας για την περίοδο από την 1η
Ιουλίου 2002 έως τις 30 Ιουνίου 2003.

(5)

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να εκπονηθεί αυτός ο κανονισµός της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το 2002 για τα πρόβατα, τις αίγες,
το πρόβειο και το αίγειο κρέας που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 και
0204.

(6)

Κατόπιν των δυσκολιών που αντιµετωπίστηκαν στον τοµέα
των προβάτων στην Ουρουγουάη, λόγω εµφάνισης της
ασθένειας του αφθώδους πυρετού, και για να αποφευχθεί
διακοπή του ανεφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από
αυτήν την χώρα, πρέπει να προβλεφθεί διάταξη για παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 13
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1439/95 και να
επιτραπεί, σε κατ’ εξαίρεση βάση, η παράταση της ισχύος
µέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2002 για τα έγγραφα καταγωγής
και τις άδειες εισαγωγής που εκδίδονται σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2808/2000 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε το άνοιγµα κοινοτικών
δασµολογικών ποσοστώσεων για το 2001 για τα πρόβατα,
τις αίγες, το πρόβειο και το αίγειο κρέας που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 0104 10 30, 0104 10 80,
0104 20 10, 0104 20 90 και 0204 και για τη θέσπιση
παρέκκλισης από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1439/95 σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συµβουλίου για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων στον τοµέα του προβείου και
αιγείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 272/2001.

(7)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός ανοίγει κοινοτικές δασµολογικές ποσοστώσεις
για τους τοµείς του προβείου και αιγείου κρέατος για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 2
Οι τελωνειακοί δασµοί που εφαρµόζονται σε εισαγωγές στην Κοινότητα προβάτων, αιγών, προβείου και αιγείου κρέατος που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90
και 0204 καταγωγής των χωρών που αναφέρονται στο παράρτηµα
(1) ΕΕ L 326 της 22.12.2000, σ. 12.

28.12.2001

αναστέλλονται ή µειώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα
κανονισµού.
Άρθρο 3
1.
Οι ποσότητες κρέατος, εκφραζόµενες σε ισοδύναµο βάρος
σφαγίου, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0204 και για τις οποίες
ο τελωνειακός δασµός που εφαρµόζεται στις εισαγωγές καταγωγής
συγκεκριµένων προµηθευτριών χωρών αναστέλλεται για την
περίοδο µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2002 και 31ης ∆εκεµβρίου 2002,
είναι αυτές που καθορίζονται στο µέρος 1 του παραρτήµατος.
2.
Οι ποσότητες ζώντων ζώων και κρέατος, εκφραζόµενες σε
ισοδύναµο βάρος σφαγίου, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 και 0204 και για τις
οποίες οι τελωνειακοί δασµοί, που εφαρµόζονται σε εισαγωγές
καταγωγής ειδικών προµηθευτριών χωρών, µειώνονται σε µηδέν για
την περίοδο µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2002 και 31ης ∆εκεµβρίου
2002, είναι αυτές που καθορίζονται στο µέρος 2 του παραρτήµατος.
3.
3. Οι ποσότητες ζώντων ζώων, εκφραζόµενες σε ζων βάρος,
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0104 10 30, 0104 10 80 και
0104 20 90 και για τις οποίες οι τελωνειακοί δασµοί που εφαρµόζονται σε εισαγωγές µειώνονται σε 10 % καταξία για την περίοδο
µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2002 και 31ης ∆εκεµβρίου 2002, είναι
αυτές που καθορίζονται στο µέρος 3 του παραρτήµατος.
4.
Οι ποσότητες κρέατος, εκφραζόµενες σε ισοδύναµο βάρος
σφαγίου, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0204 και για τις οποίες
ο τελωνειακός δασµός που εφαρµόζεται σε εισαγωγές αναστέλλεται
για την περίοδο µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2002 και 31ης ∆εκεµβρίου 2002, είναι αυτές που καθορίζονται στο µέρος 4 του
παραρτήµατος.
Άρθρο 4
1.
Η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίζονται στον τίτλο II A του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1439/95.
2.
Η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίζονται στον τίτλο II B του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1439/95.
Άρθρο 5
1.
Ο όρος «ισοδύναµο βάρος σφαγίου» που αναφέρεται στο
άρθρο 3 σηµαίνει το βάρος κρέατος µε κόκαλα που παρουσιάζεται
ως τέτοιο καθώς και το κρέας χωρίς κόκαλα που έχει µετατραπεί µε
ένα συντελεστή σε βάρος κρέατος µε κόκαλα. Για το σκοπό αυτό
55 χιλιόγραµµα πρόβειου ή αίγειου κρέατος χωρίς κόκαλα, πλην
των εριφίων, αντιστοιχεί σε 100 χιλιόγραµµα πρόβειου ή αίγειου
κρέατος µε κόκαλα πλην των εριφίων και 60 χιλιόγραµµα αµνού ή
εριφίου χωρίς κόκαλα αντιστοιχεί σε 100 χιλιόγραµµα κρέατος
αµνού ή εριφίου µε κόκαλα.
2.
Όταν υπάρχει η δυνατότητα, στο πλαίσιο των συµφωνιών
σύνδεσης µεταξύ της Κοινότητας και ορισµένων προµηθευτριών
χωρών, να επιτρέπονται οι εισαγωγές µε τη µορφή ζώντων ζώων ή
κρέατος, 100 χιλιόγραµµα ζώντων ζώων θεωρούνται ισοδύναµα
προς 47 χιλιόγραµµα κρέατος.

28.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 6

Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 1 και του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1439/95, τα έγγραφα καταγωγής και οι άδειες εισαγωγής που εκδίδονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2808/2000 για ποσότητες που εισάγονται από την Ουρουγουάη, τα οποία δεν έχουν λήξει ακόµη κατά την
ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισµού, ισχύουν µέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 7
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002. Ωστόσο, το άρθρο 6
εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισµού.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2002
ΜΕΡΟΣ 1 — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 — Αύξων αριθµός 09.4033
Προβείο και αιγείο κρέας (τόνοι ισοδυνάµου σφαγίου) µε µηδενικό δασµό
Κωδικός ΣΟ

0204

Αργεντινή

23 000

Αυστραλία

18 650

Χιλή
Νέα Ζηλανδία

3 000
226 700

Ουρουγουάη

5 800

Ισλανδία

1 350

Σλοβενία

50

ΜΕΡΟΣ 2 — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 — Αύξων αριθµός 09.4575
Αιγοπρόβατα, ζώντα ζώα ή/και κρέας (τόνοι ισοδυνάµου βάρους σφαγίου) µε µηδενικό δασµό
Κωδικοί ΣΟ

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0204

Πολωνία

9 200

Ρουµανία (1)

8 050

Ουγγαρία (2)

16 247,5

Βουλγαρία

7 000

Τσεχική ∆ηµοκρατία

2 150

Σλοβακία

4 300

(1) Π.Υ. ετήσια αύξηση = 700 τόνοι [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2435/2000].
(2) Π.Υ. ετήσια αύξηση = 1 415 τόνοι [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1727/2000].

ΜΕΡΟΣ 3 — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 — Αύξων αριθµός 09.4036
Ζώντα αιγοπρόβατα (τόνοι ισοσύναµου βάρους σφαγίου) µε ποσοστό δασµού 10 %
Κωδικοί ΣΟ

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

Άλλες

49,35 (1)

(1) Το προηγούµενο ποσό των 105 τόνων ζώντος βάρους µετατράπηκε σε βάρος σφαγίου.

ΜΕΡΟΣ 4 — ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 — Αύξων αριθµός 09.4037
Προβείο και αιγείο κρέας (τόνοι ισοδυνάµου βάρους σφαγίου) µε µηδενικό δασµό
Κωδικός ΣΟ

0204

Άλλες [από τις οποίες η Γροιλανδία 100 τόνοι, Φερόες 20 τόνοι, κράτη της
Βαλτικής (1) -Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία- 132,5 τόνοι, Τουρκία 200 και
άλλες (2) 200 τόνοι].

652,5

(1) Πρόκειται για συνολικό ποσό γι’ αυτές τις τρίτες χώρες. Π.Υ. ετήσια αύξηση = 5 τόνοι [Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2341/2000 (ΕΚ) αριθ. 2677/2000
και (ΕΚ) αριθ. 2766/2000].
(2) «Άλλες» σηµαίνει εδώ κάθε καταγωγή πλην των χωρών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2566/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασµολογικής ποσόστωσης για το 2002 για τα
προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0714 10 10, 0714 10 91 και 0714 10 99, καταγωγής
Ταϊλάνδης
σµένες προϋποθέσεις, της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία
των ποσοτήτων προϊόντων που υπερβαίνουν τις οριζόµενες
στα πιστοποιητικά για την εισαγωγή, είτε να γίνει αποδεκτή
η µεταφορά των ποσοτήτων που αποτελούν τη διαφορά
µεταξύ της ποσότητας που αναγράφεται στα πιστοποιητικά
εισαγωγής και της µικρότερης ποσότητας που πράγµατι
εισήχθη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συµβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 1996, περί εφαρµογής των παραχωρήσεων του καταλόγου
CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγµατεύσεων του άρθρου
XXIV.6 της GATT (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1,

(6)

Για να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή της συµφωνίας, είναι
αναγκαίο να θεσπιστεί ένα σύστηµα αυστηρού και συστηµατικού ελέγχου που να λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία που
αναγράφονται στο ταϊλανδικό πιστοποιητικό εξαγωγής και
την πρακτική που ακολουθούν οι ταϊλανδικές αρχές κατά
την έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής.

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η Κοινότητα ανέλαβε, στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εµπορίου, να ανοίξει δασµολογική ποσόστωση που περιορίζεται
σε 21 εκατοµµύρια τόνους για τα προϊόντα που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 0714 10 10, 0714 10 91 και
0714 10 99, καταγωγής Ταϊλάνδης, ανά τετραετή περίοδο
και εντός της οποίας ο τελωνειακός δασµός µειώνεται σε
6 %. Την εν λόγω ποσόστωση ανοίγει και διαχειρίζεται η
Επιτροπή.

(1)

Είναι αναγκαία η διατήρηση του συστήµατος διαχείρισης
που εγγυάται ότι µόνο τα προϊόντα καταγωγής Ταϊλάνδης
δύνανται να εισάγονται στο πλαίσιο της εν λόγω
ποσόστωσης. Για το αυτό το λόγο, η έκδοση πιστοποιητικών
εισαγωγής θα πρέπει να εξακολουθεί να έχει ως προϋπόθεση
την υποβολή πιστοποιητικού για την εξαγωγή, το οποίο
εκδίδεται από τις ταϊλανδικές αρχές και του οποίου το
υπόδειγµα έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

(2)

Επειδή το σύστηµα διαχείρισης των εισαγωγών των εν λόγω
προϊόντων στην κοινοτική αγορά βασίζονταν κατά παράδοση στο ηµερολογιακό έτος, πρέπει να διατηρηθεί το
σύστηµα αυτό. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να ανοιχθεί
ποσόστωση για το 2002.

(3)

Η εισαγωγή των προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 0714 10 10, 0714 10 91 και 0714 10 99 έχει ως
προϋπόθεση την προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής του
οποίου οι κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής θεσπίστηκαν από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/
2001 (3). Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1162/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2298/2001 (5), καθόρισε τις ειδικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών
στον τοµέα των σιτηρών και του ρυζιού.

(4)

Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε και λαµβανοµένου
υπόψη του γεγονότος ότι η κοινοτική παραχώρηση προβλέπει συνολική ποσότητα για τέσσερα χρόνια µε µέγιστη ετήσια ποσότητα 5 500 000 τόνων, πρέπει να διατηρηθούν τα
µέτρα εκείνα που επιτρέπουν είτε τη διευκόλυνση, υπό ορι-

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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L
L
L
L
L

146
152
308
117
308

της
της
της
της
της

20.6.1996, σ. 1.
24.6.2000, σ. 1.
27.11.2001, σ. 19.
24.5.1995, σ. 2.
27.11.2001, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, ανοίγεται δασµολογική ποσόστωση εισαγωγής για
5 500 000 τόνους των προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 0714 10 10, 0714 10 91 και 0714 10 99, καταγωγής Ταϊλάνδης. Στο πλαίσιο της εν λόγω ποσόστωσης, ο τελωνειακός
δασµός που ισχύει ορίζεται σε 6 % κατ’ αξία. Η ποσόστωση αυτή
φέρει τον αύξοντα αριθµό 09.4008.
2.
Τα προαναφερόµενα προϊόντα υπάγονται στο καθεστώς που
προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό εάν εισάγονται µε πιστοποιητικά εισαγωγής:
α) η έκδοση των οποίων προϋποθέτει την προσκόµιση πιστοποιητικού για την εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το οποίο
εκδίδεται από το Department of Foreign Trade, Ministry of
Commerce, Government of Thaïland, καλούµενο στο εξής
«πιστοποιητικό για την εξαγωγή», και το οποίο ανταποκρίνεται
στις προϋποθέσεις που ορίζονται στον τίτλο Ι·
β) που ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στον τίτλο
ΙΙ.

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Άρθρο 2
1.
Το πιστοποιητικό για την εξαγωγή εκδίδεται στο πρωτότυπο
και σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο, σε έντυπο υπόδειγµα του
οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα.
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Οι διαστάσεις του εντύπου είναι 210 × 297 χιλιοστά περίπου. Το
πρωτότυπο συντάσσεται σε λευκό χαρτί και φέρει σύµπλεκτες
γραµµές κίτρινου χρώµατος ούτως ώστε να καθίσταται εµφανής
κάθε παραποίηση µε µηχανικά ή χηµικά µέσα.
2.
Τα έντυπα τυπώνονται και συµπληρώνονται στην αγγλική
γλώσσα.
3.
Το πρωτότυπο και τα αντίγραφά του συµπληρώνονται είτε
στη γραφοµηχανή είτε χειρόγραφα. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συµπληρώνονται µε µελάνι και µε κεφαλαία γράµµατα.
4.
Κάθε πιστοποιητικό για την εξαγωγή φέρει τυπωµένο αριθµό
σειράς· επίσης φέρει στο επάνω τετραγωνίδιο αύξοντα αριθµό
πιστοποιητικού. Τα αντίγραφα φέρουν τους ίδιους αριθµούς µε το
πρωτότυπο.
Άρθρο 3
1.
Το πιστοποιητικό για την εξαγωγή που εκδίδεται από την 1η
Ιανουαρίου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002 ισχύει 120 ηµέρες από
την ηµεροµηνία της έκδοσής του. Η ηµεροµηνία έκδοσης του
πιστοποιητικού συνυπολογίζεται στην προθεσµία ισχύος του πιστοποιητικού αυτού.
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εξαγωγής, τον ή τους αριθµούς των πιστοποιητικών εισαγωγής, την
πλεονάζουσα ποσότητα, καθώς επίσης και το όνοµα του πλοίου.
Η Επιτροπή επικοινωνεί µε τις αρχές της Ταϊλάνδης για την έκδοση
νέων πιστοποιητικών για την εξαγωγή. Εν αναµονή της έκδοσης των
τελευταίων αυτών, οι πλεονάζουσες ποσότητες δεν δύνανται να
τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, εφόσον δεν έχουν προσκοµισθεί
τα νέα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις εν λόγω ποσότητες. Τα νέα
πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται υπό τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο άρθρο 7.
3.
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, εφόσον
διαπιστώνεται ότι οι ποσότητες που πράγµατι εκφορτώνονται για
µια δεδοµένη παράδοση δεν υπερβαίνουν το 2 % κατ’ ανώτατο όριο
των ποσοτήτων που καλύπτονται από το ή τα υποβληθέντα πιστοποιητικά εισαγωγής, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους θέσης
σε ελεύθερη κυκλοφορία, κατόπιν αιτήσεως του εισαγωγέα, επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των πλεοναζουσών
ποσοτήτων εφόσον έχει καταβληθεί δασµός του οποίου το ανώτατο
όριο ανέρχεται σε 6 % κατ’ αξία και έχει συσταθεί από τον εισαγωγέα εγγύηση ίση µε τη διαφορά µεταξύ του προβλεπόµενου από το
κοινό δασµολόγιο δασµού και του καταβληθέντος δασµού.

Το πιστοποιητικό ισχύει µόνον εάν τα τετραγωνίδια έχουν δεόντως
συµπληρωθεί και εφόσον έχει θεωρηθεί σύµφωνα µε τις αναγραφόµενες ενδείξεις. Το «shipped weight» (βάρος φορτίου) πρέπει να
συµπληρώνεται αριθµητικώς και ολογράφως.

Η Επιτροπή, µετά την παραλαβή των στοιχείων που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο, επικοινωνεί µε τις ταϊλανδικές
αρχές για την έκδοση των νέων πιστοποιητικών για την εξαγωγή.

2.
Το πιστοποιητικό για την εξαγωγή θεωρείται δεόντως θεωρηµένο όταν αναφέρει την ηµεροµηνία έκδοσής του και φέρει τη
σφραγίδα του οργανισµού που το εκδίδει και την υπογραφή του ή
των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Η εγγύηση αποδεσµεύεται µε την προσκόµιση στις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία συµπληρωµατικού πιστοποιητικού εισαγωγής για τις εν λόγω ποσότητες. Η
αίτηση έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού δεν συνεπάγεται υποχρέωση σύστασης εγγύησης σχετικής µε το πιστοποιητικό που
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000 και στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού. Το
πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στο άρθρο 7 και µε την προσκόµιση ενός ή περισσοτέρων νέων
πιστοποιητικών για την εξαγωγή που εκδίδονται από τις ταϊλανδικές αρχές. Το συµπληρωµατικό πιστοποιητικό περιλαµβάνει, στο
τετραγωνίδιο 20, µια από τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 4
1.
Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0714 10 10, 0714 10 91 και
0714 10 99, καταγωγής Ταϊλάνδης, υποβάλλεται στις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών, συνοδευόµενη από το πρωτότυπο του
πιστοποιητικού εξαγωγής. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού
αυτού διατηρείται από τον οργανισµό που εκδίδει το πιστοποιητικό
εισαγωγής. Ωστόσο, σε περίπτωση που η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής δεν αφορά παρά µέρος της ποσότητας που
αναγράφεται στο πιστοποιητικό για την εξαγωγή, ο οργανισµός
εκδόσεως αναφέρει στο πρωτότυπο την ποσότητα για την οποία
έχει αυτό χρησιµοποιηθεί και, αφού το σφραγίσει, παραδίδει το
πρωτότυπο στον ενδιαφερόµενο.
Μόνον η ποσότητα που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο του πιστοποιητικού εξαγωγής που αφορά το «shipped weight» πρέπει να
ληφθεί υπόψη για την έκδοση του πιστοποιητικού εισαγωγής.
2.
Όταν διαπιστώνεται ότι οι ποσότητες οι οποίες πράγµατι
εκφορτώθηκαν για ορισµένη παράδοση είναι µεγαλύτερες από εκείνες που αναφέρονται στο ή στα πιστοποιητικά εισαγωγής που
εκδόθηκαν για τη συγκεκριµένη παράδοση, οι αρµόδιες αρχές που
εκδίδουν το ή τα σχετικά πιστοποιητικά εισαγωγής, κατόπιν αιτήσεως του εισαγωγέως, ανακοινώνουν µε τηλετύπηµα ή τηλεοµοιοτυπία, κατά περίπτωση και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, στην
Επιτροπή τον ή τους αριθµούς των ταϊλανδικών πιστοποιητικών

— Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 2566/2001
— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2566/2001, artikel
4, stk. 3
— Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2566/2001
— Συµπληρωµατικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2566/2001
— Licence for additional quantity, Article 4(3) of Regulation
(EC) No 2566/2001
— Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2566/2001
article 4 paragraphe 3
— Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2566/2001
articolo 4, paragrafo 3
— Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 2566/2001
— Certificado complementar, n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2566/2001
— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2566/2001, 4 artiklan 3 kohta
— Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr
2566/2001.
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Η εγγύηση καταπίπτει, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας,
για τις ποσότητες για τις οποίες δεν έχει προσκοµισθεί συµπληρωµατικό πιστοποιητικό εισαγωγής εντός προθεσµίας τεσσάρων
µηνών, που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αποδοχής της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο. Η εγγύηση καταπίπτει κυρίως για τις ποσότητες για
τις οποίες το συµπληρωµατικό πιστοποιητικό εισαγωγής δεν
κατέστη δυνατόν να εκδοθεί σε εφαρµογή του άρθρου 7 παράγραφος 1.
Μετά τον καταλογισµό και τη θεώρηση από την αρµόδια αρχή του
συµπληρωµατικού πιστοποιητικού εισαγωγής, κατά την αποδέσµευση της εγγύησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, το
πιστοποιητικό αυτό αποστέλλεται στον οργανισµό έκδοσης το
συντοµότερο δυνατό.
4.
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών δύνανται να υποβάλλονται σε κάθε κράτος µέλος και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά
ισχύουν σε όλη την Κοινότητα.
Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 τέταρτη περίπτωση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 δεν εφαρµόζονται στις εισαγωγές που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 5
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95, η εγγύηση για τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 6
1.
Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό φέρουν στο τετραγωνίδιο 8 την ένδειξη «Ταϊλάνδη».
2.
Το πιστοποιητικό φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις σε µια από
τις παρακάτω γλώσσες:
α) στο τετραγωνίδιο 24:
— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2566/2001]
— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF)
nr. 2566/2001)
— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2566/2001)
— Τελωνειακός δασµός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία
[κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2566/2001]
— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation
(EC) No 2566/2001)
— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement
(CE) no 2566/2001]
— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento
(CE) n. 2566/2001]
— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem [Verordening (EG) nr. 2566/2001]
— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2566/2001]
— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2566/
2001)
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— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG)
nr 2566/2001);
β) στο τετραγωνίδιο 20:
— Nombre del barco (indicar el nombre del barco que
figura en el certificado de exportación tailandés),
— Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thailandske
eksportcertifikat),
— Name des Schiffes (Angabe des in der thailändischen
Ausfuhrbescheinigung eingetragenen Schiffsnamens),
— Ονοµασία του πλοίου (σηµειώστε την ονοµασία του πλοίου
που αναγράφεται στο ταϊλανδικό πιστοποιητικό εξαγωγής),
— Name of the cargo vessel (state the name of the vessel
given on the Thai export certificate),
— Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur
le certificat d'exportation thaïlandais),
— Nome della nave (indicare il nome della nave che figura
sul titolo di esportazione tailandese),
— Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise
uitvoercertificaat),
— Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do
certificado de exportação tailandês),
— Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientitodistuksessa).
— Fartygets namn (namnet på det fartyg som anges i den
thailändska exportlicensen),
— Numero y fecha del certificado de exportación tailandés,
— Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato,
— Nummer und Datum der thailändischen Ausfuhrbescheinigung,
— Αριθµός και ηµεροµηνία του ταϊλανδικού πιστοποιητικού
εξαγωγής,
— Serial number and date of the Thai export certificate,
— Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais,
— Numero e data del titolo di esportazione tailandese,
— Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat,
— Número e data do certificado de exportação tailandês,
— Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja päivämäärä,
— Den tahiländska exportlicensens nummer och datum.
3.
Το πιστοποιητικό µπορεί να γίνει δεκτό µε τη διασάφηση
θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία µόνον εάν, βάσει κυρίως αντιγράφου της φορτωτικής το οποίο προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος, φαίνεται ότι τα προϊόντα για τα οποία ζητείται η θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία έχουν µεταφερθεί στην Κοινότητα µε το πλοίο που
αναφέρεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής.
4.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος
3 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η ποσότητα που τίθεται σε
ελεύθερη κυκλοφορία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από εκείνη
που αναφέρεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του πιστοποιητικού
εισαγωγής. Ο αριθµός 0 αναγράφεται για το σκοπό αυτό στο
τετραγωνίδιο 19 του εν λόγω πιστοποιητικού.
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Άρθρο 7
1.
Το πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται την πέµπτη εργάσιµη
ηµέρα από την υποβολή της αίτησης, εκτός εάν η Επιτροπή έχει
ενηµερώσει, µε φαξ, τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους ότι
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό.
Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζονται για
την έκδοση του πιστοποιητικού, η Επιτροπή δύναται, ενδεχοµένως,
κατόπιν διαβουλεύσεως µε τις ταϊλανδικές αρχές, να λάβει τα
ενδεδειγµένα µέτρα.
2.
Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου και σύµφωνης γνώµης
της Επιτροπής, που γνωστοποιείται µε φαξ, το πιστοποιητικό εισαγωγής µπορεί να εκδοθεί σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 8
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95, η τελευταία ηµέρα ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής
αντιστοιχεί στην τελευταία ηµέρα ισχύος του πιστοποιητικού για
την εξαγωγή συν 30 ηµέρες.

28.12.2001

— την ποσότητα για την οποία υποβάλλεται αίτηση έκδοσης
πιστοποιητικού εισαγωγής, µε την ένδειξη, ενδεχοµένως,
«συµπληρωµατικό πιστοποιητικό εισαγωγής»,
— το ονοµατεπώνυµο του υποβάλλοντος αίτηση για πιστοποιητικό,
— τον αριθµό του υποβληθέντος πιστοποιητικού για την εξαγωγή
που εµφαίνεται στο επάνω τετραγωνίδιο του εν λόγω πιστοποιητικού,
— την ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού για την εξαγωγή,
— τη συνολική ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό για την εξαγωγή,
— το ονοµατεπώνυµο του εξαγωγέα που εµφαίνεται στο πιστοποιητικό για την εξαγωγή.
2.
Στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2003, το αργότερο, οι
αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την έκδοση των πιστοποιητικών
εισαγωγής ανακοινώνουν στην Επιτροπή, µε φαξ, τον πλήρη κατάλογο των ποσοτήτων που δεν έχουν καταλογισθεί και που εµφαίνονται στο πίσω µέρος των πιστοποιητικών εισαγωγής και το όνοµα
του πλοίου, καθώς και τους αριθµούς των σχετικών πιστοποιητικών
για την εξαγωγή.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Άρθρο 9
1.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, καθηµερινά, µε
φαξ, τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού:

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
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, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2567/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1965/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/2000 του Συµβουλίου, της
15ης ∆εκεµβρίου 2000, περί καθορισµού, για το 2001, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2425/
2001 (4), προβλέπει ποσοστώσεις ρέγγας για το 2001.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοστικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες πο ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα ρέγγας στα ύδατα των ζωνών ICES Vb
(ύδατα ΕΚ), VIaN και VIb, από σκάφη που φέρουν σηµαία

(3)

Κάτω Χωρών ή είναι νηολογηµένα στις Κάτω Χώρες έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το
2001. Ο Κάτω Χώρες απαγόρευσαν την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 16 Νοεµβρίου 2001. Κατά συνέπεια,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα ρέγγας στα ύδατα των ζωνών ICES Vb (ύδατα ΕΚ),
VIaN και VIb, από σκάφη που φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών ή είναι
νηολογηµένα στις Κάτω Χώρες θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στις Κάτω Χώρες για το 2001.
Απαγορεύεται η αλιεία ρέγγας στα ύδατα των ζωνών ICES Vb
(ύδατα ΕΚ), VIaN και VIb, από σκάφη που φέρουν σηµαία Κάτω
Χωρών ή είναι νηολογηµένα στις Κάτω Χώρες, καθώς και η
διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του
εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα
σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 16 Νοεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2568/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1965/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/2000 του Συµβουλίου, της
15ης ∆εκεµβρίου 2000, περί καθορισµού, για το 2001, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2425/
2001 (4), προβλέπει ποσοστώσεις ρέγγας για το 2001.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοστικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα ρέγγας στα ύδατα των ζωνών ICES I
και II, από σκάφη που φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών ή είναι

(3)

νηολογηµένα στις Κάτω Χώρες έφθασαν στο όριο της
ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2001. Οι Κάτω
Χώρες απαγόρευσαν την αλιεία του αποθέµατος αυτού από
τις 16 Νοεµβρίου 2001. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα ρέγγας στα ύδατα των ζωνών ICES I και II, από
σκάφη που φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών ή είναι νηολογηµένα στις
Κάτω Χώρες θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που
έχει χορηγηθεί στις Κάτω Χώρες για το 2001.
Απαγορεύεται η αλιεία ρέγγας στα ύδατα των ζωνών ICES I και II
από σκάφη που φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών ή είναι νηολογηµένα
στις Κάτω Χώρες, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η
µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει
αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 16 Νοεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2569/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό της κατ’ αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά
την αλιευτική περίοδο 2002, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισµό της χρηµατικής αντισταθµίσεως και
της σχετικής προκαταβολής
είναι αρµόδιος για τη χορήγηση της χρηµατικής αντιστάθµισης να ειδοποιείται σχετικά µε την εν λόγω διάθεση προς
πώληση. Ο προαναφερόµενος οργανισµός αντιστοιχεί σε
εκείνον του κράτους µέλους στο οποίο έχει αναγνωρισθεί η
οργάνωση παραγωγών. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, η προς
αφαίρεση κατ’ αποκοπή αξία να είναι εκείνη που εφαρµόζεται στο τελευταίο αυτό κράτος µέλος.

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 στον
τοµέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφοι 5 και 8,

(4)

Είναι σκόπιµο να εφαρµοσθεί η ίδια µέθοδος υπολογισµού
στην προκαταβολή επί της χρηµατικής αντισταθµίσεως που
προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2509/
2000.

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπει τη χορήγηση
χρηµατικής αντιστάθµισης στις οργανώσεις παραγωγών που
πραγµατοποιούν, υπό ορισµένους όρους, αποσύρσεις για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι σηµεία Α και Β
του εν λόγω κανονισµού. Η αξία αυτής της χρηµατικής
αντιστάθµισης πρέπει να µειωθεί κατά την καθοριζόµενη κατ’
αποκοπή αξία των προϊόντων που προορίζονται για σκοπούς
διαφορετικούς από την ανθρώπινη κατανάλωση.

(1)

(2)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/83 της Επιτροπής, της
9ης Ιουνίου 1983, περί της διάθεσης ορισµένων προϊόντων
της αλιείας για τα οποία έχουν ληφθεί µέτρα ρύθµισης της
αγοράς (3), καθορίζονται οι επιλογές διάθεσης των αποσυρόµενων προϊόντων. Είναι ανάγκη να καθοριστεί η κατ’ αποκοπή αξία των εν λόγω προϊόντων για καθεµία από τις
επιλογές αυτές, λαµβάνοντας υπόψη τα µέσα έσοδα που
µπορούν να επιτευχθούν από µια τέτοια διάθεση στα διάφορα κράτη µέλη.

(3)

∆υνάµει του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2509/
2000 της Επιτροπής, της 15ης Νοεµβρίου 2000, για τη
θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση
χρηµατικής αντιστάθµισης για ορισµένα αλιευτικά προϊόντα (4), προβλέπονται ιδιαίτερες λεπτοµέρειες ώστε όταν µια
οργάνωση παραγωγών ή ένα από τα µέλη της θέτει προς
πώληση τα προϊόντα του σε ένα κράτος µέλος διαφορετικό
από εκείνο στο οποίο έχει αναγνωρισθεί, ο οργανισµός που

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η κατ’ αποκοπή αξία που υπεισέρχεται στους υπολογισµούς της
χρηµατικής αντιστάθµισης και της σχετικής προκαταβολής, για τα
προϊόντα που αποσύρονται από τις οργανώσεις παραγωγών και
χρησιµοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από την ανθρώπινη
κατανάλωση, καθορίζεται για την αλιευτική περίοδο 2002 όπως
εµφαίνεται στο παράρτηµα, για καθέναν από τους αναφερόµενους
εκεί προορισµούς.
Άρθρο 2
Η κατ’ αποκοπή αξία προς αφαίρεση από το ποσό της χρηµατικής
αντιστάθµισης και της σχετικής προκαταβολής αντιστοιχεί σε εκείνη
που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος στο οποίο έχει αναγνωριστεί η
οργάνωση παραγωγών.
Άρθρο 3
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, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προορισµός αποσυρόµενων προϊόντων

(ευρώ/τόνο)

1. Χρήση κατόπιν µεταποιήσεως σε άλευρο (ζωοτροφές):
α) για τις ρέγγες του είδους Clupea harengus και τα σκουµπριά των ειδών Scomber scombrus και
Scomber japonicus:
— ∆ανία και Σουηδία

70

— Ηνωµένο Βασίλειο

50

— Λοιπά κράτη µέλη

18

— Γαλλία

0

β) για τις γαρίδες του είδους Crangon crangon και τις γαρίδες του Βορρά (Pandalus borealis):
— ∆ανία και Σουηδία

0

— Λοιπά κράτη µέλη

25

γ) για τα λοιπά προϊόντα:
— ∆ανία

40

— Σουηδία, Πορτογαλία και Ιρλανδία

17

— Ηνωµένο Βασίλειο

25

— Λοιπά κράτη µέλη

0

2. Χρήση σε νωπή ή διατηρηµένη κατάσταση (ζωοτροφές):
α) σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus και γαύρος (Engraulis spp.)
— Όλα τα κράτη µέλη

5

β) για τα λοιπά προϊόντα:
— Σουηδία

58

— Γαλλία

20

— Λοιπά κράτη µέλη

38

3. Χρήση ως δόλωµα
— Γαλλία

50

— Λοιπά κράτη µέλη

10

4. Χρήση για µη επισιτιστικούς σκοπούς

0

L 344/44

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28.12.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2570/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση για ορισµένα αλιευτικά
προϊόντα στη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 2002
να ελαφρυνθούν οι έλεγχοι, είναι σκόπιµο να χορηγηθεί η
ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση άπαξ.

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 αγοράς προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2813/2000 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 2000, για τη θέσπιση λεπτοµερειών χορήγησης ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση για ορισµένα αλιευτικά
προϊόντα (3), και ιδίως το άρθρο 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το ποσό της ενίσχυσης οφείλει να µην υπερβαίνει το ύψος
των διαπιστούµενων τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών επιβαρύνσεων οι οποίες διαπιστώθηκαν στην Κοινότητα στη
διάρκεια της αλιευτικής περιόδου που προηγήθηκε εκείνης
για την οποία λαµβάνονται τα παρόντα µέτρα.

(2)

Προκειµένου να αποθαρρυνθεί η αποθεµατοποίηση µακράς
διάρκειας, να επιβραχυνθούν οι προθεσµίες πληρωµής και

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την αλιευτική περίοδο 2002, το ποσό της ενίσχυσης στην
ιδιωτική αποθεµατοποίηση για τα προϊόντα που εµφαίνονται στο
παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 καθορίζεται ως
εξής:
— πρώτος µήνας: 175 ευρώ ανά τόνο,
— δεύτερος µήνας: 0 ευρώ ανά τόνο.
Άρθρο 2
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, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 132 της 15.5.2001, σ. 10.
(3) ΕΕ L 326 της 22.12.2000, σ. 30.

28.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 344/45

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2571/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό του ύψους της ενίσχυσης µεταφοράς και της κατ’ αποκοπή πριµοδότησης για
ορισµένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2002
ποιήσουν ή συντηρήσουν προϊόντα που έχουν αποσυρθεί
από την αγορά και να αποφευχθεί η καταστροφή τους.

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 αγοράς στον τοµέα των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2814/2000 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 2000, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση της
ενίσχυσης µεταφοράς για ορισµένα προϊόντα της αλιείας (3), και
ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής, της 14ης
Μαΐου 2001, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου όσον αφορά τη
χορήγηση κατ’ αποκοπή ενίσχυσης για ορισµένα προϊόντα της
αλιείας, και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπει ενισχύσεις
για τις ποσότητες ορισµένων νωπών προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά και οι οποίες είτε µεταποιήθηκαν µε
σκοπό τη σταθεροποίησή τους και αποθεµατοποιήθηκαν,
είτε κονσερβοποιήθηκαν.

(2)

Στόχος των ανωτέρω ενισχύσεων είναι να παρακινήσουν σε
ικανοποιητικό βαθµό τις οργανώσεις παραγωγών να µετα-

(3)

Το ύψος της ενίσχυσης πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο
ώστε να µην διαταραχθεί η ισορροπία της αγοράς των εν
λόγω προϊόντων και να µην στρεβλωθούν οι όροι ανταγωνισµού.

(4)

Το ποσό των ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβεί τις τεχνικές
και χρηµατοοικονοµικές δαπάνες οι οποίες αφορούν τις
εργασίες που είναι αναγκαίες για τη σταθεροποίηση και την
αποθήκευση, οι οποίες διαπιστώθηκαν στην Κοινότητα στη
διάρκεια της αλιευτικής περιόδου που προηγήθηκε εκείνης
για την οποία λαµβάνονται τα παρόντα µέτρα.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την αλιευτική περίοδο 2002, το ύψος της ενίσχυσης µεταφοράς την οποία αναφέρει το άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
104/2000 και το ύψος της καταποκοπή ενίσχυσης την οποία
αναφέρει το άρθρο 24 παράγραφος 4 του ιδίου κανονισµού καθορίζονται όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
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, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 132 της 15.5.2001, σ. 10.
(3) ΕΕ L 326 της 22.12.2000, σ. 34.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Ύψος της ενίσχυσης µεταφοράς για τα προϊόντα του παραρτήµατος Ι σηµεία Α και Β, καθώς και για τις γλώσσες
(Solea spp) του παραρτήµατος Ι σηµείο Γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000
Μέθοδοι µεταποίησης που προβλέπονται
στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

Ύψος της ενίσχυσης
(σε ευρώ/τόνο)

1

2

I. Κατάψυξη και αποθεµατοποίηση ολόκληρων προϊόντων χωρίς εντόσθια και µε το κεφάλι ή
τεµαχισµένων
— σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus
— άλλα είδη

300
240

II. Τεµαχισµός σε φιλέτα, κατάψυξη και αποθεµατοποίηση

320

III. Αλάτισµα ή/και ξήρανση και αποθεµατοποίηση προϊόντων χωρίς εντόσθια και µε το κεφάλι ή
τεµαχισµένων ή τεµαχισµένων σε φιλέτα

280

IV. Μαρινάρισµα και αποθεµατοποίηση

240

2. Ύψος της ενίσχυσης µεταφοράς για τα προϊόντα του παραρτήµατος Ι σηµείο Ε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000
Μέθοδοι µεταποίησης ή και συντήρησης που προβλέπονται
στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

Προϊόντα

Ύψος της ενίσχυσης
(σε ευρώ/τόνο)

1

2

3

I. Κατάψυξη και αποθεµατοποίηση

Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

270

Ουρές καραβίδων (Nephrops norvegicus)

200

II. Αποκεφαλισµός, κατάψυξη και αποθεµατοποίηση

Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

250

III. Βράσιµο, κατάψυξη και αποθεµατοποίηση

Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

270

Καβούρια του είδους (Cancer pagurus)

200

IV. Παστερίωση και αποθεµατοποίηση

Καβούρια του είδους (Cancer pagurus)

280

V. ∆ιατήρηση σε ιχθυοτροφείο ή σε κλωβούς

Καβούρια του είδους (Cancer pagurus)

200

3. Ύψος της κατ' αποκοπή πριµοδότησης για τα προϊόντα του παραρτήµατος IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000
Μέθοδοι µεταποίησης

Ύψος της ενίσχυσης
(σε ευρώ/τόνο)

I. Κατάψυξη και αποθεµατοποίηση ολόκληρων προϊόντων χωρίς εντόσθια και µε το κεφάλι ή τεµαχισµένων

240

II. Τεµαχισµός σε φιλέτα, κατάψυξη και αποθεµατοποίηση

320
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2572/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό, για την αλιευτική περίοδο 2002, των τιµών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων
αλιείας που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

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

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), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3 και το άρθρο 22,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπει ότι οι κοινοτικές τιµές απόσυρσης ή πώλησης, για κάθε προϊόν που
απαριθµείται στο παράρτηµα Ι του εν λόγω κανονισµού,
καθορίζονται σε συνάρτηση µε τη νωπότητα, το µέγεθος ή
το βάρος και την παρουσίαση του προϊόντος, εφαρµόζοντας
το συντελεστή προσαρµογής της εκάστοτε κατηγορίας
προϊόντος, σε ποσό που δεν υπερβαίνει το 90 % της τιµής
προσανατολισµού.

(2)

∆υνάµει του ιδίου κανονισµού οι τιµές απόσυρσης µπορούν
να πολλαπλασιαστούν επί διορθωτικούς συντελεστές στις
ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ αποµακρυσµένες από τα
κύρια κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας.

(3)

Οι τιµές προσανατολισµού για την αλιευτική περίοδο 2002
καθορίστηκαν, για το σύνολο των εξεταζόµενων προϊόντων,
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2563/2001 του Συµβουλίου (3).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι συντελεστές προσαρµογής που χρησιµεύουν για τον υπολογισµό των κοινοτικών τιµών απόσυρσης και πώλησης, για την αλιευτική περίοδο 2002, των προϊόντων που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 εµφαίνονται
στο παράρτηµα Ι.
Άρθρο 2
Οι κοινοτικές τιµές απόσυρσης και πώλησης, που ισχύουν κατά την
αλιευτική περίοδο 2002, και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται
εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 3
Οι τιµές απόσυρσης και πώλησης που ισχύουν για την αλιευτική
περίοδο 2002 στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ αποµακρυσµένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας και τα
προϊόντα στα οποία αναφέρονται, εµφαίνονται στο παράρτηµα IΙΙ.
Άρθρο 4
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, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 132 της 15.5.2001, σ. 10.
(3) Βλέπε σελίδα 26 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Συντελεστές προσαρµογής για τα προϊόντα του παραρτήµατος Ι σηµεία Α, Β και Γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000
Συντελεστές προσαρµογής
Είδος

Μέγεθος (1)

Απεντερωµένοι ιχθείς
µε το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ρέγγες του είδους Clupea harengus

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,47
0,72
0,68
0,43
0,43
0,90
0,80
0,40

Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,51
0,64
0,72
0,47

Ακανθίαι (Squalus acanthias)

1
2
3

0,60
0,51
0,28

0,60
0,51
0,28

Ρίναι (Scyliorhinus spp.)

1
2
3

0,64
0,64
0,44

0,60
0,56
0,36

Σκορπιοί του βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,81
0,81
0,68

Βακαλάοι του είδους Gadus morhua

1
2
3
4
5

0,72
0,72
0,68
0,54
0,38

0,52
0,52
0,40
0,30
0,22

Γάδοι µέλανες (Pollachius virens)

1
2
3
4

0,72
0,72
0,71
0,61

0,56
0,56
0,55
0,30

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

0,72
0,72
0,62
0,52

0,56
0,56
0,43
0,36

Γάδοι (Merlangius merlangus)

1
2
3
4

0,66
0,64
0,60
0,41

0,50
0,48
0,44
0,30

Μουρούντες (Molva spp.)

1
2
3

0,68
0,66
0,60

0,56
0,54
0,48

Σκόµβροι του είδους Scomber scombrus

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,72
0,71
0,69

Ισπανικοί σκόµβροι του είδους Scomber japonicus

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,77
0,77
0,63
0,47
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Συντελεστές προσαρµογής

Είδος

Μέγεθος (1)

Απεντερωµένοι ιχθείς
µε το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Γάβροι (Engraulis spp.)

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,68
0,72
0,60
0,25

Πλάτακες (Pleuronectes platessa)

1
2
3
4

0,75
0,75
0,72
0,52

0,41
0,41
0,41
0,34

Μερλούκιος του είδους Merluccius merluccius

1
2
3
4
5

0,90
0,68
0,68
0,56
0,52

0,71
0,53
0,52
0,43
0,41

Γλώσσα η λεπιδωτή (Lepidorhombus spp.)

1
2
3
4

0,68
0,60
0,54
0,34

0,64
0,56
0,49
0,29

Γλώσσα λιµάντα (Limanda limanda)

1
2

0,71
0,54

0,58
0,42

Χειµάρα η κοινή (Platichthys flesus)

1
2

0,66
0,50

0,58
0,42

Τόνοι λευκοί ή µακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

1
2

0,90
0,90

0,81
0,77

Σουπιές (Sepia officinalis και Rossia macrosoma)

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,64
0,64
0,40

Ολόκληροι
ή απεντερωµένοι ιχθείς
µε το κεφάλι (1)

Ακέφαλοι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,61
0,78
0,78
0,65
0,36

0,77
0,72
0,68
0,60
0,43

Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

1
2
3
4
5

Όλα τα είδη παρουσίασης
Extra, A (1)

Γαρίδες του είδους Crangon crangon

Γαρίδες βορείων θαλασσών (Pandalus borealis)

1
2

1
2

0,59
0,27
Βρασµένες µε νερό

Νωπές ή κατεψυγµένες

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,77
0,27

0,68
—
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Είδος

Καβουροµάνα του είδους (Cancer pagurus)

28.12.2001
Συντελεστές προσαρµογής

Μέγεθος (1)

Ολόκληρη (1)

1
2

0,72
0,54
Ολόκληρες (1)

Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

Γλώσσες (Solea spp.)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Ουρά (1)

E (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,86
0,86
0,77
0,50

0,86
0,59
0,59
0,41

0,81
0,68
0,50
0,41

Απεντερωµένες µε το
κεφάλι (1)

Ολόκληρες (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,75
0,75
0,71
0,58
0,50

0,58
0,58
0,54
0,42
0,33

(1) Οι κατηγορίες σχετικά µε τη νωπότητα, το µέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κοινοτική τιµή απόσυρσης ή πώλησης των προϊόντων του παραρτήµατος Ι σηµεία Α, Β και Γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000
Τιµή απόσυρσης (σε ευρώ ανά τόνο)
Είδος

Μέγεθος (1)

Απεντερωµένοι ιχθείς µε
το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ρέγγες του είδους
Clupea harengus

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0

122
187
177
112
112
234
208
104

Σαρδέλες του είδους
Sardina pilchardus

1
2
3
4

0
0
0
0

286
359
404
264

Ακανθίαι (Squalus acanthias)

1
2
3

661
562
308

661
562
308

Ρίναι (Scyliorhinus spp.)

1
2
3

506
506
348

474
442
284

Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

1
2
3

0
0
0

949
949
796

Βακαλάοι του είδους
Gadus morhua

1
2
3
4
5

1 146
1 146
1 082
859
605

827
827
636
477
350

Γάδοι µέλανες (Pollachius virens)

1
2
3
4

569
569
561
482

442
442
435
237

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

773
773
665
558

601
601
461
386

Γάδοι (Merlangius merlangus)

1
2
3
4

613
595
557
381

465
446
409
279

Μουρούνες (Molva spp.)

1
2
3

826
801
728

680
656
583

Σκόµβροι του είδους
Scomber scombrus

1
2
3

0
0
0

212
209
203

Ισπανικοί σκόµβροι του είδους
Scomber japonicus

1
2
3
4

0
0
0
0

243
243
198
148
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Τιµή απόσυρσης (σε ευρώ ανά τόνο)
Είδος

Γάβροι (Engraulis spp.)

Μέγεθος (1)

Απεντερωµένοι ιχθείς µε
το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

1
2
3
4

0
0
0
0

822
870
725
302

1
2
3
4

797
797
765
553

436
436
436
361

— από την 1η Μαΐου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002

1
2
3
4

1 097
1 097
1 053
760

599
599
599
497

Μερλούκιος του είδους
Merluccius merluccius

1
2
3
4
5

3 326
2 513
2 513
2 069
1 921

2 623
1 958
1 921
1 589
1 515

Γλώσσα η λεπιδωτή (Lepidorhombus spp.)

1
2
3
4

1 620
1 429
1 286
810

1 524
1 334
1 167
691

Γλώσσα λιµάντα (Limanda limanda)

1
2

665
506

543
394

Χειµάρα η κοινή (Platichthys flesus)

1
2

364
276

320
232

Τόνοι λευκοί ή µακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

1
2

2 229
2 229

1 772
1 685

Σουπιές (Sepia officinalis und Rossia macrosoma)

1
2
3

0
0
0

1 032
1 032
645

Πλάτακες (Pleuronectes platessa)
— από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2002

Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

1
2
3
4
5

Ολόκληρα απεντερωµένα
µε κεφαλή (1)

Ακέφαλα (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

1 749
2 237
2 237
1 864
1 032

4 565
4 268
4 031
3 557
2 549

Όλα τα είδη παρουσίασης
A (1)

Γαρίδες του είδους
Grangon crangon

Γαρίδες βορείων θαλασσών (Pandalus borealis)

1
2

1
2

1 462
669
Βρασµένες µε νερό

Νωπές ή κατεψυγµένες

Extra, A (1)

Extra, A (1)

5 091
1 785

1 161
—
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Είδος

Καβουροµάνα του είδους (Cancer pagurus)

Μέγεθος (1)

L 344/53
Τιµή πώλησης (σε ευρώανά τόνο)
Ολόκληροι ιχθείς (1)

1
2

1 284
963
Ολόκληρες (1)

Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

Γλώσσες (Solea spp.)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Ουρά (1)

E (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

4 590
4 590
4 109
2 669

4 590
3 149
3 149
2 188

3 502
2 940
2 162
1 772

Απεντερωµένες µε
κεφάλι (1)

Ολόκληρες (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

4 986
4 986
4 720
3 856
3 324

3 856
3 856
3 590
2 792
2 194

(1) Οι κατηγορίες σχετικά µε τη νωπότητα, το µέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Τιµές απόσυρσης στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ αποµακρυσµένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης
Τιµή απόσυρσης (σε ευρώ ανά τόνο)
Είδος

Ρέγγες του είδους
Clupea harengus

Ζώνη εκφόρτωσης

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας

Απεντερωµένοι
ιχθείς µε το
κεφάλι (1)

Ολόκληροι
ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0
0
0
0

110
168
159
101

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

0,96

1
2
3

0
0
0

203
200
195

0,95

1
2
3

0
0
0

201
198
193

1

0

212

2
3

0
0

209
203

1,00

1
2
3

0
0
0

212
209
203

0,75

1
2
3
4
5

2 494
1 884
1 884
1 552
1 441

1 968
1 469
1 441
1 192
1 136

1,00

1
2
3
4
5

3 326
2 513
2 513
2 069
1 921

2 623
1 958
1 921
1 589
1 515

1

1 070

851

2

1 070

809

0,48

1
2
3
4

0
0
0
0

137
172
194
127

0,74

1
2
3
4

0
0
0
0

212
266
299
195

Οι παράκτιες ατλαντικές περιοχές της Πορτογαλίας

0,93
0,81

2
3

0
0

334
327

Οι γαλλικές παράκτιες περιοχές του Ατλαντικού, της Μάγχης και
της Βόρειας Θάλασσας

1,00

2

0

359

0,90

0,90

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κοµητειών της Κορνουάλλης και του Ντέβον στο Ηνωµένο Βασίλειο
Οι παράκτιες περιοχές από το Portpatrick στα νοτιοδυτικά της
Σκωτίας, µέχρι το Wick στα βορειοανατολικά της Σκωτίας, καθώς
και οι νήσοι που βρίσκονται δυτικά και βορείως των εν λόγω
περιοχών· οι παράκτιες περιοχές των νήσων της Βόρειας Ιρλανδίας
Οι παράκτιες περιοχές από το Wick µέχρι το Aberdeen βορειοανατολικά της Σκωτίας
Μερλούκιοι του είδους
Merluccius merluccius

Μέγεθος (1)

1
2
3
4a

Οι παράκτιες περιοχές της Ανατολικής Αγγλίας από το Berwick
έως το Dover.
Οι παράκτιες περιοχές της Σκωτίας από το Portpatrick έως το
Eyemouth καθώς και οι νήσοι που βρίσκονται δυτικά και βόρεια
των περιοχών αυτών.
Οι παράκτιες περιοχές της κοµητείας του Down (Βόρεια Ιρλανδία)
Σκόµβροι του είδους
Scomber scombrus

Συντελεστής

Οι παράκτιες περιοχές από το Troon στα νοτιοδυτικά της Σκωτίας
µέχρι το Wick στα βορειοανατολικά της Σκωτίας και οι νήσοι που
βρίσκονται δυτικά και βορείως των εν λόγω περιοχών

1,00

Οι παράκτιες περιοχές και οι Νήσοι της Ιρλανδίας

Τόνοι λευκοί ή µακροπτερύγιοι
(Thunnus alalunga)

Οι νήσοι των Αζορών και της Μαδέρας

Σαρδέλες του είδους
Sardina pilchardus

Κανάριοι Νήσοι

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κοµητειών της Κορνουάλλης και του Ντέβον στο Ηνωµένο Βασίλειο

0,48

(1) Οι κατηγορίες σχετικά µε τη νωπότητα, το µέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2573/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό, για την αλιευτική περίοδο 2002, των τιµών πώλησης αλιευτικών προϊόντων που
απαριθµούνται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Κατά συνέπεια, προκειµένου να οριστεί το επίπεδο που επιτρέπει τη θέση σε εφαρµογή του µέτρου παρέµβασης που
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000, πρέπει να οριστούν οι συντελεστές
προσαρµογής για τα διάφορα είδη και τύπους παρουσίασης
κατεψυγµένων προϊόντων που εκφορτώνονται στην Κοινότητα.

(5)

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

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 25 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για έκαστο από τα προϊόντα που εµφαίνονται στο
παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (2),
καθορίζεται κοινοτική τιµή πώλησης πριν από την έναρξη
της αλιευτικής περιόδου σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο προς
το 70 % έως το 90 % της τιµής προσανατολισµού.

(2)

Οι τιµές προσανατολισµού για την αλιευτική περίοδο 2002
καθορίστηκαν για το σύνολο των προϊόντων που εξετάζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2563/2001 του Συµβουλίου (3).

(3)

Οι τιµές στην αγορά ποικίλλουν σηµαντικά ανάλογα µε τα
είδη και τους τύπους εµπορικής παρουσίασης των
προϊόντων, ιδίως για τα καλαµάρια και τον µπακαλιάρο
merluccius merluccius.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές πώλησης των προϊόντων τα οποία απαριθµούνται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000,
καθώς και οι παρουσιάσεις και οι συντελεστές στους οποίους
αναφέρονται, που ισχύουν για την αλιευτική περίοδο 2002, εµφαίνονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
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, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 132 της 15.5.2001, σ. 10.
(3) Βλέπε σελίδα 26 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Είδος

Παρουσίαση

Συντελεστής
προσαρµογής

Επίπεδο παρέµβασης

Τιµή πώλησης
(σε ευρώ ανά τόνο)

Χάλιµπατ της Γροιλανδίας
(Reinhardtius hippoglossoides)

Ολόκληρο, µετά ή άνευ
κεφαλής

1,0

0,85

1 680

Μπακαλιάρος
(Merluccius spp.)

Ολόκληρα, µετά ή άνευ
κεφαλής
Ατοµικά φιλέτα
— µε δέρµα
— χωρίς δέρµα

1,0

0,85

1 085

1,0
1,1

0,85
0,85

1 301
1 431

Σπάριδες
(Dendex dentex et Pagellus
spp.)

Ολόκληρο, µετά ή άνευ
κεφαλής

1,0

0,85

1 349

Ξιφίες
(Xiphias gladius)

Ολόκληρο, µετά ή άνευ
κεφαλής

1,0

0,85

3 468

Γαρίδες
Penaeidae

Κατεψυγµένες
1,0
1,0

0,85
0,85

3 501
6 785

Κατεψυγµένες

1,0

0,85

1 639

— ολόκληρα, ακαθάριστα
— καθαρισµένα

1,00
1,20

0,85
0,85

983
1 179

β) Loligo vulgaris

— ολόκληρα, ακαθάριστα
— καθαρισµένα

2,50
2,90

0,85
0,85

2 457
2 850

Χταπόδια
(Octopus spp)

Κατεψυγµένα

1,00

0,85

1 689

Illex argentinus

— ολόκληρα, ακαθάριστα
— σωλήνας

1,00
1,70

0,80
0,80

665
1 130

α) Parapenaeus Longirostris
β) Άλλες γαρίδες Penaeidae
Σουπιές
(Sepia officinalis και Rossia
macrosoma)
και σουπίτσες
(Sepiola rondeletti)
Καλαµάρια
(Loligo spp.)
α) Loligo patagonica

Τύποι εµπορικής παρουσίασης:
— Ολόκληρο ακαθάριστο: ψάρι που δεν έχει υποστεί καµία επεξεργασία.
— Καθαρισµένο: προϊόν που έχει τουλάχιστον εκσπλαχνισθεί.
— Σωλήνας: σώµα καλαµαριού το οποίο έχει τουλάχιστον εκσπλαχνισθεί και αποκεφαλισθεί.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2574/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό των τιµών αναφοράς ορισµένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο
2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Για τα προϊόντα εκτός εκείνων που εµφαίνονται στα
παραρτήµατα Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000,
η τιµή αναφοράς ορίζεται βάσει του σταθµισµένου µέσου
όρου των τελωνειακών τιµών που διαπιστώθηκαν στις αγορές ή στους λιµένες εισαγωγής των κρατών µελών κατά τη
διάρκεια των τριών ετών που προηγούνται αµέσως πριν την
ηµεροµηνία καθορισµού της τιµής αναφοράς.

(5)

∆εν φαίνεται αναγκαίος ο καθορισµός της τιµής αναφοράς
για όλα τα είδη που καλύπτονται από τα κριτήρια που
θεσπίζονται στο άρθρο 229 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000, ιδίως για τα προϊόντα προέλευσης
τρίτων χωρών των οποίων ο όγκος εισαγωγής δεν είναι
σηµαντικός.

(6)

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

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 της αγοράς στον τοµέα
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής (2),
και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφο1 και 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπει τη δυνατότητα ετήσιου καθορισµού, ανά κατηγορία προϊόντων, των
τιµών αναφοράς που ισχύουν για την Κοινότητα, για τα
προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο αναστολής δαµών,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισµού. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται και για τα προϊόντα
τα οποία, δυνάµει είτε ενός δεσµευτικού καθεστώτος, στο
πλαίσιο του ΠΟΕ, είτε ενός άλλου προτιµησιακού καθεστώτος, πρέπει να τηρούν µια τιµή αναφοράς.
Για τα προϊόντα που εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι σηµεία Α
και Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, η τιµή αναφοράς είναι ίση µε την τιµή απόσυρσης που καθορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 1 του εν λόγω
κανονισµού.
Οι κοινοτικές τιµές απόσυρσης των υπόψη προϊόντων καθορίστηκαν για την αλιευτική περίοδο 2002 µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ.. 2572/2001 της Επιτροπής (3).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την αλιευτική περίοδο 2002, οι τιµές αναφοράς των αλιευτικών
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 104/2000 καθορίζονται όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
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, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 132 της 15.5.2001, σ. 10.
(3) Βλέπε σελίδα 47 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (*)
1. Τιµές αναφοράς για τα αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο α) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000
Τιµή αναγωγής (σε ευρώ ανά τόνο)
Είδος

Μέγεθος (1)

Εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφάλι (1)
Συµπληρωµατικός
κωδικός Taric

Extra, A (1)

Ολόκληρο ψάρι (1)
Συµπληρωµατικός
κωδικός Taric

Extra, A (1)

Ρέγγες του είδους Clupea harengus
ex 0302 40 00

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

—
—
—
—
—
—
—
—

F011
F012
F013
F016
F017
F018
F015
F019

122
187
177
112
112
234
208
104

Κοκκινόψαρα της Νορβηγίας (Sebastes spp.)
ex 0302 69 31 και ex 0302 69 33

1
2
3

—
—
—

F067
F068
F069

949
949
796

Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua
ex 0302 50 10

1
2
3
4
5

1 146
1 146
1 082
859
605

F083
F084
F085
F086
F087

827
827
636
477
350

F073
F074
F075
F076
F077

Βρασµένες στο νερό

Γαρίδα της Αρκτικής
borealis)
ex 0306 23 10

(Pandahus

1
2

Νωπές ή κατεψυγµένες

Συµπληρωµατικός
κωδικός Taric

Extra, A (1)

Συµπληρωµατικός
κωδικός Taric

Extra, A (1)

F317
F318

5 091
1 785

F321
—

1 161
—

(1) Οι κατηγορίες νωπότητας, µεγέθους και παρουσίασης καθορίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000.

2. Τιµές αναφοράς για τα αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

Προϊόντα

1. Κοκκινόψαρα της Νορβηγίας (Sebastes spp.)
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37
ex 0304 20 35
ex 0304 20 37

Συµπληρωµατικός κωδικός
Taric

Παρουσίαση

Τιµή αναφοράς
(σε ευρώ ανά
τόνο)

Ολόκληρα:
F411

— µε ή χωρίς κεφάλι

F412
F413
F414

Φιλέτα:
— µε κόκαλα («standard»)
— χωρίς κόκαλα
— όγκοι σε άµεση συσκευασία, βάρους µέχρι 4 kg

942

1 896
2 140
2 263

(*) Για όλες τις άλλες καλλιέργειες που είναι διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται ρητά στα σηµεία 1 και 2 του παραρτήµατος, ο
συµπληρωµατικός κωδικός που πρέπει να δηλώνεται είναι «F499: Λοιπά».
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Προϊόντα

2. Μπακαλιάροι (Gadus morhua,
Gadus ogac et Gadus macrocephalus) και ψάρια του είδους
Boreogadus saida
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19,
ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

Συµπληρωµατικός κωδικός
Taric

F416

F417
ex 0304 20 29

F418
F419
F420
F421

ex 0304 90 38

F422

3. Μαύρος µπακαλιάρος (Pollachius
virens)

F425
F426
F427
F428
ex 0304 90 41

F429

4. Μπακαλιάρος (Melanogrammus
aeglefinus)

F432
F433
F434
F435
5. Μπακαλιάρος της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)
ex 0304 20 85

Τεµάχια και άλλη σάρκα εκτός από συσσωµατωµένους
όγκους (υλικό γέµισης)

2 404
2 719
2 602
2 944
2 903
1 406

— φιλέτα «διαστρωµένα» ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες µε κόκαλα («standard»)
— φιλέτα «διαστρωµένα» ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες χωρίς κόκαλα
— ατοµικά φιλέτα ή «πλήρως διαστρωµένα» µε δέρµα
— ατοµικά φιλέτα ή «πλήρως διαστρωµένα» χωρίς
δέρµα
— όγκοι σε άµεση συσκευασία, βάρους µέχρι 4 kg

1 503

Τεµάχια και άλλη σάρκα εκτός από συσσωµατωµένους
όγκους (υλικό γέµισης)

987

1 655
1 476
1 665
1 751

— φιλέτα «διαστρωµένα» ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες µε κόκαλα («standard»)
— φιλέτα «διαστρωµένα» ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες χωρίς κόκαλα
— ατοµικά φιλέτα ή «πλήρως διαστρωµένα» µε δέρµα
— ατοµικά φιλέτα ή «πλήρως διαστρωµένα» χωρίς
δέρµα
— όγκοι σε άµεση συσκευασία, βάρους µέχρι 4 kg

2 287
2 659
2 537
2 822
2 960

Φιλέτα:
F441
F442

6. Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea
pallasii)
ex 0304 10 97
ex 0304 90 22

Φιλέτα:
— φιλέτα «διαστρωµένα» ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες µε κόκαλα («standard»)
— φιλέτα «διαστρωµένα» ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες χωρίς κόκαλα
— ατοµικά φιλέτα ή «πλήρως διαστρωµένα» µε δέρµα
— ατοµικά φιλέτα ή «πλήρως διαστρωµένα» χωρίς
δέρµα
— όγκοι σε άµεση συσκευασία, βάρους µέχρι 4 kg

1 095

Φιλέτα:
F431

ex 0304 20 33

Ολόκληροι, µε ή χωρίς κεφάλι

Τιµή αναφοράς
(σε ευρώ ανά
τόνο)

Φιλέτα:
F424

ex 0304 20 31

Παρουσίαση

L 344/59

— φιλέτα «διαστρωµένα» ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες µε κόκαλα («standard»)
— φιλέτα «διαστρωµένα» ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες χωρίς κόκαλα

1 137
1 311

Πλευρά ρέγγας
F450
F450

— βάρους άνω των 80 g ανά τεµάχιο
— βάρους άνω των 80 g ανά τεµάχιο

500
455
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2575/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας καραβίδας από σκάφη που φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1965/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/2000 του Συµβουλίου, της
15ης ∆εκεµβρίου 2000, περί καθορισµού, για το 2001, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2454/
2001 (4), προβλέπει ποσοστώσεις καραβίδας για το 2001.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοστικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα ρέγγας στα ύδατα των ζωνών ICES IIa
(ύδατα ΕΚ) και Βόρειας Θάλασσας (ύδατα ΕΚ), από σκάφη
που φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών ή είναι νηολογηµένα στις

(3)

Κάτω Χώρες έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει
χορηγηθεί για το 2001· οι Κάτω Χώρες απαγόρευσαν την
αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 16 Νοεµβρίου 2001·
κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία
αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα καραβίδας στα ύδατα των ζωνών ICES IIa (ύδατα ΕΚ)
και Βόρειας Θάλασσας (ύδατα ΕΚ), από σκάφη που φέρουν σηµαία
Κάτω Χωρών ή είναι νηολογηµένα στις Κάτω Χώρες θεωρούνται ότι
έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στις Κάτω
Χώρες για το 2001.
Απαγορεύεται η αλιεία καραβίδας στα ύδατα των ζωνών ICES IIa
(ύδατα ΕΚ), και Βόρειας Θάλασσας (ύδατα ΕΚ), από σκάφη που
φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών ή είναι νηολογηµένα στις Κάτω
Χώρες, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση
και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από
τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 16 Νοεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

261
268
334
328

της
της
της
της

20.10.1993, σ. 1.
9.10.2001, σ. 23.
30.12.2000, σ. 1.
13.12.2001, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2576/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆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 28 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 27ης ∆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
204
212
999
052
628
999
052
204
999
052
204
388
508
999
052
204
999

69,4
73,8
110,1
84,4
165,3
207,8
186,6
178,0
211,2
194,6
55,3
59,4
23,9
18,6
39,3
86,4
67,1
76,8

052
204
999
052
600
999
039
052
060
400
404
720
999
052
064
400
720
999

67,2
66,0
66,6
48,0
47,7
47,9
104,3
75,0
38,5
99,4
91,9
115,8
87,5
97,2
64,8
99,5
126,7
97,0

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».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2577/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
του εν λόγω κανονισµού ή τα προϊόντα που εξοµοιώνονται
µε αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και µεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η λαµβανόµενη από
αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε ορισµένες προϋποθέσεις.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης
∆εκεµβρίου 1997, για την πώληση σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα, στο βούτυρο
και το συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζονται για την
παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και
άλλων προϊόντων διατροφής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2000 (6), επιτρέπει
την παράδοση βουτύρου και κρέµας σε µειωµένη τιµή στις
βιοµηχανίες που παρασκευάζουν ορισµένα εµπορεύµατα.

(6)

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

(7)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 15ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και ιδίως το
άρθρο 31 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισµού αυτού και
των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί
καθορισµού, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε τελεωταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1563/2001 (4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα
οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρµόζεται
κατά την εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999.

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, η επιστροφή ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα.

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 προβλέπει ότι για τον καθορισµό του ύψους
της επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχοµένως, οι
επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα µέτρα
ισοδύναµου αποτελέσµατος που εφαρµόζονται σε όλα τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τοµέα, όσον αφορά
τα προϊόντα βάσεως που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
193
177
208

της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
29.7.2000, σ. 10.
15.7.2000, σ. 1.
1.8.2001, σ. 8.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Το ύψος των επιστροφών οι οποίες εφαρµόζονται στα προϊόντα βάσεως που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, και τα οποία εξάγονται υπό µορφή
εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, καθορίζεται όπως αναφέρεται στο
παράρτηµα.
2.
∆εν καθορίζεται επιστροφή για τα προϊόντα που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο και δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.
(5) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.
(6) ΕΕ L 76 της 25.3.2000, σ. 9.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

28.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 27nς ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες <1,5 % (PG
2):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3501
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Ύψος των
επιστροφών

—
20,00

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (PG 3):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων στα οποία είναι ενσωµατωµένα, υπό µορφή
προϊόντων εξοµοιουµένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέµα γάλακτος σε µειωµένη
τιµή, που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2571/97

38,58

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

68,00

Βούτυρο µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή κρέµα
γάλακτος µειωµένης τιµής και είναι κατασκευασµένα υπό τις συνθήκες που
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97

75,00

β) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του
40 % κατά βάρος

167,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

160,00

L 344/66

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28.12.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2578/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό
µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
ρεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρµόζεται για το
ίδιο προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο α) και
παράγραφος 15,

Τα ποσά επιστροφής που καθορίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό µπορούν να προκαλέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους
επόµενους µήνες δεν µπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

(5)

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται σχετικά µε τις επιστροφές που µπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωµατωµένων σε εµπορεύµατα µη υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ενδέχεται να απειληθούν από τον προκαθορισµό υψηλών ποσών επιστροφής.
Σκόπιµο είναι, συνεπώς, να λαµβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις µέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εµποδίζεται η
σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Ο καθορισµός ενός
ειδικού ποσού επιστροφής για τον προκαθορισµό επιστροφών είναι ένα µέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των
διαφόρων αυτών στόχων.

(6)

Οι επιστροφές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό
µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους προσεχείς µήνες
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τώρα.

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών
των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ),
δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού αυτού στο διεθνές εµπόριο
και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί δι’ επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα
εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα του κανονισµού αυτού· µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου
2000, περί θεσπίσεως κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και
των κριτηρίων καθορισµού του ύψους των για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη
υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1563/
2001 (3), προσδιορίζονται εκείνα εκ των προϊόντων για τα
οποία είναι σκόπιµο να καθορίζεται το ύψος της επιστροφής
που θα εφαρµόζεται όταν αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων στο παράρτηµα Ι του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσό της επιστροφής, ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα θεωρούµενα βασικά προϊόντα,
πρέπει να καθορίζεται για κάθε µήνα.

(3)

Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 καθώς και το άρθρο 11 της συµφωνίας η
οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης επί θεµάτων γεωργίας
επιβάλλουν όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την
εξαγωγή προϊόντος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπο-

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και του άρθρου 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, όταν
αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
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, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 27ης ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Ποσά επιστροφών σε EUR/100 kg
Προϊόν

Ζάχαρη λευκή:

Σε
περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

39,93

39,93
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2579/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
περί τροποποιήσεως για τρίτη φορά του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1209/2001 για παρέκκλιση από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 562/2000 για λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/
1999 του Συβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση 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 της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
38 παράγραφος 2, και το άρθρο 47 παράγραφος 8,

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 τροποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1209/2001 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1922/2001 (4), εισάγει ορισµένες παρεκκλίσεις από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής (5) όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1564/2001 (6) για να αντιµετωπισθεί η έκτακτη κατάσταση
των αγορών που απορρέει από τα γεγονότα που συνδέονται
µε τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ) και
την εκ των υστέρων εµφάνιση της επιζωοτίας του αφθώδους
πυρετού.

(1)

Η κατάσταση της αγοράς παραµένει ακόµη διαταραγµένη
και χαρακτηρίζεται από αισθητή πτώση των τιµών. Επιπλέον,
η προβλεπόµενη αύξηση της παραγωγής για το πρώτο
τρίµηνο του 2002, που προκύπτει από την αναβολή της
σφαγής των ζώων που διατηρούνται επί του παρόντος στα
αγροκτήµατα, θα ήταν δυνατόν να προκαλέσει νέες πτώσεις
τιµών για ορισµένες κατηγορίες βοοειδών. Ενδείκνυται
συνεπώς να παραταθεί η εφαρµογή των παρεκκλίσεων που
προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1209/2001
κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2002 και,
συγχρόνως, να γίνουν ορισµένες προσαρµογές.

(2)

(3)

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 2 του
κανονσµού (ΕΚ) αριθ. 562/2000, το ανώτατο βάρος σφαγίων που αφορά η προαναφερόµενη διάταξη είναι:
— 380 kg για τους τρεις πρώτους διαγωνισµούς του
πρώτου τριµήνου του 2002 και
— 370 kg για τους δύο τελευταίους διαγωνισµούς του
πρώτου τριµήνου του 2002.
Ωστόσο, µπορούν να αγορασθούν στην παρέµβαση σφάγια
µεγαλυτέρου βάρους. Στην περίπτωση αυτή, η τιµή αγοράς
πληρώνεται µόνο γι’ αυτό το ανώτατο βάρος ή καλύτερα,
στις περιπτώσεις των εµπροσθίων τεταρτηµορίων, η τιµή
αγοράς πληρώνεται µέχρι το 40 % της τιµής αγοράς του
επιτρεποµένου ανωτάτου βάρους».
β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το άκόλουθο κείµενο:
«4.
Κατά παρέκλιση του άρθρου 16 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 562/2000:
— για τον δεύτερο και τον πέµπτο διαγωνισµό του πρώτου
τριµήνου του 2002, η προθεσµία παράδοσης είναι 24
ηµερολογιακές ηµέρες».
γ) Στην παράγραφο 7 τρίτη περίπτωση, ο αριθµός «68» που
αναγράφεται στη δεύτερη φράση αντικαθίσταται από τον
αριθµό «75».

Το ποσό της ειδικής πριµοδότησης όπως προβλέπεται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 θα αυξηθεί
για τα βοοειδή από 136 ευρώ σε 150 για το 2002. Πρέπει
συνεπώς, ο αριθµός αυτός να εµφανίζεται και στη µείωση
της τιµής (ανά ηµιµόριο σφαγίου) µικρών ζώων προς
πάχυνση (broutards).

2. Στο άρθρο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1209/2001.

Άρθρο 2

L
L
L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
315 της 1.12.2001, σ. 29.
165 της 21.6.2001, σ. 15.
261 της 29.9.2001, σ. 52.
68 της 16.3.2000, σ. 22.
208 της 1.8.2001, σ. 14.

«Εφαρµόζεται στους διαγωνισµούς που προκηρύσσονται το
πρώτο τρίµηνο του 2002.»

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

28.12.2001

EL
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη λήψη ειδικών περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων µε σκοπό την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας
(7)

Το έδαφος της Κοινότητας θεωρείται ότι περικλείει, για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισµού, όλα τα εδάφη των
κρατών µελών στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη, υπό τους
όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 60, 301 και 308,

(8)

την κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε την εφαρµογή
ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (1), την
οποία υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 27 ∆εκεµβρίου 2001.

Προκειµένου να προστατεύονται τα συµφέροντα της Κοινότητας, είναι δυνατόν να χορηγούνται ορισµένες εξαιρέσεις.

(9)

Όσον αφορά τη διαδικασία για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού, το ίδιο το Συµβούλιο θα πρέπει να ασκεί τις αντίστοιχες εκτελεστικές
αρµοδιότητες, λόγω των συγκεκριµένων µέσων που διαθέτουν τα µέλη του προς τον σκοπό αυτό.

(10)

Η καταστρατήγηση του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να
προλαµβάνεται µέσω ενός επαρκούς συστήµατος πληροφόρησης, και, οσάκις ενδείκνυται, µε διορθωτικά µέτρα,
συµπεριλαµβανοµένης της πρόσθετης κοινοτικής νοµοθεσίας.

(11)

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει, οσάκις
ενδείκνυται, να διαθέτουν τις εξουσίες για να διασφαλίζουν
τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

(12)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την
επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων
του παρόντος κανονισµού και να διασφαλίζουν την εφαρµογή των κανόνων αυτών. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να
είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(13)

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενηµερώνονται
αµοιβαία για τα µέτρα που λαµβάνουν δυνάµει του παρόντος κανονισµού, καθώς και για άλλες συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά µε τον παρόντα κανονισµό.

(14)

Ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
του παρόντος κανονισµού µπορεί να περιλαµβάνει πρόσωπα
και οντότητες που είτε συνδέονται ή σχετίζονται µε τρίτες
χώρες, είτε βρίσκονται κατ’ άλλο τρόπο στο επίκεντρο
ζητηµάτων ΚΕΠΠΑ της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ.
Για τη θέσπιση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού
όσον αφορά τη δεύτερη αυτή κατηγορία, η συνθήκη δεν
προβλέπει άλλες εξουσίες πέραν εκείνων του άρθρου 308.

(15)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει ήδη εφαρµόσει τις αποφάσεις
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών
1267(1999) και 1333(2000) µε τη θέσπιση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 (3) δεσµεύοντας τα περιουσιακά
στοιχεία ορισµένων προσώπων και οµάδων και, συνεπώς, τα
εν λόγω πρόσωπα και οµάδες δεν καλύπτονται από τον
παρόντα κανονισµό,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

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

(2)

(3)

Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδό του
που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, δήλωσε
ότι η τροµοκρατία αποτελεί πραγµατική πρόκληση για τον
κόσµο και την Ευρώπη, και ότι η καταπολέµησή της θα
αποτελέσει στόχο προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δήλωσε ότι η καταπολέµηση της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας είναι αποτελεσµατικό
στοιχείο στη µάχη κατά της ίδιας της τροµοκρατίας και
ζήτησε από το Συµβούλιο να λάβει τα αναγκαία µέτρα για
την καταπολέµηση κάθε µορφής χρηµατοδότησης τροµοκρατικών δραστηριοτήτων.
Στην απόφαση του αριθ. 1373(2001), το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών αποφάσισε, στις 28 Σεπτεµβρίου
2001, ότι όλα τα κράτη θα πρέπει να προβούν σε δέσµευση
κεφαλαίων και άλλων χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων ή
οικονοµικών πόρων των προσώπων που διαπράττουν, ή επιχειρούν να διαπράξουν, τροµοκρατικές πράξεις, ή συµµετέχουν, ή διευκολύνουν τη διάπραξη τέτοιου είδους πράξεων.

(4)

Επιπλέον, το Συµβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για να απαγορεύουν τη διάθεση
κεφαλαίων ή άλλων χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων ή
οικονοµικών πόρων, καθώς επίσης και να εµποδίζουν την
παροχή χρηµατοοικονοµικών ή συναφών υπηρεσιών, προς
όφελος αυτών των προσώπων.

(5)

Η Κοινότητα είναι ανάγκη να αναλάβει δράση προκειµένου
να τεθούν σε εφαρµογή στοιχεία της κοινής θέσης 2001/
931/ΚΕΠΠΑ.

(6)

Ο παρών κανονισµός αποτελεί µέτρο απαραίτητο σε κοινοτικό επίπεδο και συµπληρωµατικό προς τις διοικητικές και
δικαστικές διαδικασίες όσον αφορά τις τροµοκρατικές
οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες.

(1) Βλέπε σελίδα 93 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2001· (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα)

(3) ΕΕ L 67 της 9.3.2001, σ. 1.
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Α) µέσων χρηµαταγοράς (συµπεριλαµβανοµένων επιταγών, συναλλαγµατικών, πιστοποιητικών καταθέσεων),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Β) συναλλάγµατος,

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι ορισµοί:

Γ) παράγωγων προϊόντων που περιλαµβάνουν προθεσµιακές πράξεις (futures) και πράξεις µε δικαίωµα
επιλογής (options), χωρίς όµως να περιορίζονται σε
αυτές,

1. «Κεφάλαια, χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και οικονοµικοί
πόροι»: κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά
ή ακίνητα, ασχέτως του τρόπου αποκτήσεώς τους, καθώς και
νοµικά έγγραφα ή πράξεις σε οποιαδήποτε µορφή, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής ή ψηφιακής, που αποδεικνύουν
δικαίωµα για ή συµµετοχή στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία,
συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς όµως να περιορίζονται σ’ αυτές,
των τραπεζικών πιστώσεων, ταξιδιωτικών επιταγών, τραπεζικών
επιταγών, εντολέων πληρωµών, µετοχών, κινητών αξιών, οµόλογων, συναλλαγµατικών, πιστωτικών επιστολών.
2. «∆έσµευση κεφαλαίων, χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και
οικονοµικών πόρων»: η πρόληψη οποιασδήποτε κίνησης, µεταβίβασης, µεταβολής, χρήσης ή διαπραγµάτευσης κεφαλαίων καθ’
οιονδήποτε τρόπο που θα µπορούσε να οδηγήσει σε µεταβολή
ως προς τον όγκο, το ύψος, τον τόπο διατήρησής τους, την
ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισµό ή άλλη
µεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιµοποίηση των
συγκεκριµένων κεφαλαίων, περιλαµβανοµένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
3. «Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες» : όλες οι υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικής φύσεως, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ασφαλιστικών και των σχετικών µε ασφάλειες υπηρεσιών, καθώς και
όλες οι τραπεζικές και λοιπές χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
(εκτός των ασφαλιστικών), ως εξής:
Ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σχετικές µε ασφάλειες

∆) µέσων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, που
περιλαµβάνουν προϊόντα όπως οι συµφωνίες ανταλλαγής (swaps) και οι συµφωνίες προθεσµιακών τιµών,
Ε) µεταβιβάσιµων κινητών αξιών,

xi)

xii)
xiii)

xiv)

xv)

i) Πρωτασφάλιση (συµπεριλαµβανοµένης της συνασφάλισης):
Α) ζωής·
Β) κλάδων εκτός ζωής·
ii) αντασφάλιση και επανεκχώρηση·
iii) ασφαλιστική διαµεσολάβηση, όπως µεσιτεία και πρακτόρευση·
iv) επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συµβουλών, αναλογιστικές µελέτες, εκτίµηση κινδύνου και διακανονισµός αποζηµιώσεων.
Τραπεζικές και λοιπές χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός
των ασφαλιστικών)
v) Αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων·
vi) κάθε µορφής δανειοδότηση, συµπεριλαµβανοµένης της
καταναλωτικής πίστης, των ενυπόθηκων πιστώσεων, της
διαχείρισης επιχειρηµατικών απαιτήσεων και της χρηµατοδότησης εµπορικών συναλλαγών·
vii) χρηµατοδοτική µίσθωση·
viii) όλες οι υπηρεσίες πληρωµής και µεταφοράς χρηµατικών
ποσών, συµπεριλαµβανοµένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών επιταγών·
ix) εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων·
x) συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό
πελατών, είτε στο χρηµατιστήριο ή σε εξωχρηµατιστηριακές αγορές ή µε άλλο τρόπο, επί:
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xvi)

ΣΤ) άλλων διαπραγµατεύσιµων µέσων και χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων
των ράβδων χρυσού ή αργύρου·
συµµετοχή σε εκδόσεις κάθε µορφής χρεογράφων, συµπεριλαµβανοµένης της αναδοχής και της διάθεσης (στο κοινό
ή σε ιδιώτες) και παροχή υπηρεσιών που συνδέονται µε τις
σχετικές εκδόσεις·
υπηρεσίες χρηµατοµεσιτείας·
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση
ρευστών διαθεσίµων ή χαρτοφυλακίου, κάθε µορφή διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων, διαχείριση κεφαλαίων
συνταξιοδοτικών ταµείων, υπηρεσίες φύλαξης, θεµατοφύλακα και καταπιστευµατοδόχου·
υπηρεσίες εκκαθάρισης και συµψηφισµού για χρηµατοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων
των κινητών αξιών, των παράγωγων προϊόντων και άλλων
διαπραγµατεύσιµων µέσων·
παροχή και µεταβίβαση πληροφοριών χρηµατοπιστωτικού
χαρακτήρα και επεξεργασία χρηµατοπιστωτικών δεδοµένων
και σχετικού λογισµικού από φορείς παροχής άλλων
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών·
υπηρεσίες παροχής συµβουλών, διαµεσολάβησης και άλλες
συµπληρωµατικές χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, σχετικές
µε το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα
σηµεία v) έως xv), συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης
και της ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας, της έρευνας
και των συµβουλών για επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυλακίων, της παροχής συµβουλών για εξαγορές καθώς
και για αναδιάρθρωση και στρατηγική επιχειρήσεων.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ο ορισµός της
«τροµοκρατικής πράξης» είναι αυτός που περιλαµβάνεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 3 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ.
5. «Ιδιοκτησία νοµικού προσώπου, οµάδας ή οντότητας »: η
κατοχή ποσοστού 50 % ή υψηλότερου των δικαιωµάτων
ιδιοκτησίας νοµικού προσώπου, οµάδας ή οντότητας ή η
κατοχή πλειοψηφικής συµµετοχής.
6. «Έλεγχος ενός νοµικού προσώπου, οµάδας ή οντότητας» σηµαίνει ένα από τα ακόλουθα:
α) το δικαίωµα διορισµού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των
µελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
σε ένα νοµικό πρόσωπο, µια οµάδα ή µια οντότητα,
β) ο διορισµός, µόνο µε την άσκηση των δικαιωµάτων του
ψήφου, της πλειοψηφίας των µελών των διοικητικών,
διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων ενός νοµικού προσώπου, µιας οµάδας ή µιας οντότητας, κατά το τρέχον και το
παρελθόν οικονοµικό έτος,
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γ) ο αποκλειστικός έλεγχος, δυνάµει συµφωνίας µε τους
άλλους µετόχους ή µέλη νοµικού προσώπου, οµάδας ή
οντότητας της πλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου των
µετόχων ή µελών του εν λόγω νοµικού προσώπου, οµάδας
ή οντότητας,

iv) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οµάδες ή οντότητες που ενεργούν
εξ ονόµατος ή υπό την καθοδήγηση ενός ή περισσοτέρων
φυσικών ή νοµικών προσώπων, οµάδων ή οντοτήτων που αναφέρονται στα στοιχεία i) και ii)·

δ) το δικαίωµα άσκησης κυριαρχικής επιρροής σε ένα νοµικό
πρόσωπο, οµάδα ή οντότητα, δυνάµει συµβάσεως που έχει
συναφθεί µε το εν λόγω νοµικό πρόσωπο, οµάδα ή
οντότητα, δυνάµει όρου του καταστατικού, εφόσον το
δίκαιο από το οποίο διέπεται το εν λόγω νοµικό πρόσωπο,
οµάδα ή οντότητα επιτρέπει την υπαγωγή σε παρόµοια
σύµβαση ή όρο του καταστατικού,

Άρθρο 3

ε) η δυνατότητα δικαιώµατος άσκησης κυριαρχικής επιρροής,
όπως αναφέρεται στο στοιχείο δ), χωρίς παράλληλη κατοχή
του δικαιώµατος αυτού,
στ) το δικαίωµα χρησιµοποίησης του συνόλου ή µέρους των
περιουσιακών στοιχείων ενός νοµικού προσώπου, µιας οµάδας ή µιας οντότητας,
ζ) η διαχείριση νοµικού προσώπου, οµάδας ή οντότητας σε
ενοποιηµένη βάση, µε δηµοσίευση ενοποιηµένων λογαριασµών,
η) η εις ολόκληρον αλληλέγγυα ευθύνη για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις νοµικού προσώπου, οµάδας ή οντότητας, ή η εγγύηση των υποχρεώσεων αυτών.
Άρθρο 2
1.
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Εκτός εάν επιτρέπεται δυνάµει των άρθρων 5 και 6:

α) δεσµεύονται όλα τα κεφάλαια, χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία
και οικονοµικοί πόροι που ανήκουν, ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή φυσικού ή νοµικού προσώπου, οµάδας ή οντότητας που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3,
β) κανένα κεφάλαιο, άλλο χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή οικονοµικός πόρος δεν διατίθεται, άµεσα ή έµµεσα, σε οποιοδήποτε
ή προς όφελος οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, τις οµάδες ή τις οντότητες που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.
2.
Εκτός εάν επιτρέπεται δυνάµει των άρθρων 5 και 6, απαγορεύεται η παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε
ή προς όφελος οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
τις οµάδες ή τις οντότητες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο
που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.
3.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε οµοφωνία, καταρτίζει,
αναθεωρεί και τροποποιεί τον κατάλογο των προσώπων, οµάδων
και οντοτήτων στα οποία εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 4, 5 και 6
της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ. Ο κατάλογος αυτός αποτελείται από:
i) φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν, ή επιχειρούν να διαπράξουν, συµµετέχουν ή διευκολύνουν τη διάπραξη οιασδήποτε
τροµοκρατικής πράξης·
ii) νοµικά πρόσωπα, οµάδες ή οντότητες που διαπράττουν, ή
επιχειρούν να διαπράξουν, συµµετέχουν ή διευκολύνουν τη
διάπραξη οιασδήποτε τροµοκρατικής πράξης·
iii) νοµικά πρόσωπα, οµάδες ή οντότητες που ανήκουν σε ή ελέγχονται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
οµάδες ή οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία i) και ii)· ή

1.
Απαγορεύεται η συµµετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε
δραστηριότητες µε αντικείµενο ή αποτέλεσµα, αµέσως ή εµµέσως,
την καταστρατήγηση του άρθρου 2.
2.
Κάθε πληροφορία σχετικά µε ότι οι διατάξεις του παρόντος
κανονισµού καταστρατηγούνται ή έχουν καταστρατηγηθεί, κοινοποιείται στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών που απαριθµούνται
στο παράρτηµα και στην Επιτροπή.
Άρθρο 4
1.
Με την επιφύλαξη των εφαρµοστέων κανόνων σχετικά µε τις
δηλώσεις, την εµπιστευτικότητα και το επαγγελµατικό απόρρητο,
και των διατάξεων του άρθρου 284 της συνθήκης, οι τράπεζες,
άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι
φορείς ή πρόσωπα:
— παρέχουν αµέσως κάθε πληροφορία που µπορεί να διευκολύνει
τη συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό, όπως τους λογαριασµούς και τα ποσά που δεσµεύονται κατ’ άρθρο 2 και τις
συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα
5 και 6:
— στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών στα οποία κατοικούν ή ευρίσκονται, οι οποίες απαριθµούνται στο
παράρτηµα, και
— στην Επιτροπή, µέσω αυτών των αρµόδιων αρχών· και
— συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές που απαριθµούνται στο
παράρτηµα για την επαλήθευση των πληροφοριών αυτών.
2.
Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαµβάνεται σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο χρησιµοποιείται µόνο για το σκοπό για τον οποίο
παρασχέθηκε ή ελήφθη.
3.
Κάθε πληροφορία που λαµβάνεται απευθείας από την Επιτροπή είναι στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των ενδιαφερόµενων
κρατών µελών και του Συµβουλίου.
Άρθρο 5
1.
Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν εφαρµόζεται για
την προσθήκη, σε δεσµευµένους λογαριασµούς, των τόκων που
οφείλονται σε τέτοιους λογαριασµούς. Οι τόκοι αυτοί δεσµεύονται
επίσης.
2.
Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών που απαριθµούνται στο
παράρτηµα µπορούν να δίδουν ειδική άδεια, υπό τους όρους που
θεωρούν κατάλληλους ώστε να εµποδίζεται η χρηµατοδότηση τροµοκρατικών πράξεων, για
1. τη χρησιµοποίηση των δεσµευµένων κεφαλαίων για βασικές
ανθρώπινες ανάγκες φυσικού προσώπου που περιλαµβάνεται
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ή
για µέλος της οικογένειάς του, περιλαµβανοµένων ειδικότερα
των πληρωµών για τρόφιµα, φάρµακα, για το ενοίκιο ή την
υποθήκη της οικογενειακής κατοικίας και για τέλη και ποσά
που οφείλονται για την ιατρική περίθαλψη µελών αυτής της
οικογένειας, που πρόκειται να καλυφθούν εντός της Κοινότητας·
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2. τις πληρωµές από δεσµευµένα κεφάλαια για τους εξής λόγους:
α) καταβολή φόρων, υποχρεωτικών ασφαλίστρων και τελών για
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως το αέριο, το νερό, ο ηλεκτρισµός και οι τηλεπικοινωνίες, που πρέπει να πληρωθούν
εντός της Κοινότητας, και
β) καταβολή ποσών που οφείλονται σε χρηµατοπιστωτικό
ίδρυµα εντός της Κοινότητας για την τήρηση λογαριασµών·
3. πληρωµές σε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισµό που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος
3, που οφείλονται βάσει συµβάσεων, ή συµφωνιών που έχουν
συναφθεί ή από υποχρεώσεις που έχουν προκύψει, πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, υπό την προϋπόθεση
ότι οι πληρωµές αυτές πραγµατοποιούνται σε δεσµευµένο λογαριασµό εντός της Κοινότητας.
3.
Αιτήσεις για άδειες υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου δεσµεύθηκαν τα κεφάλαια,
άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή άλλοι οικονοµικοί
πόροι.
Άρθρο 6
1.
Παρά τις διατάξεις του άρθρου 2 και µε σκοπό την προστασία των συµφερόντων της Κοινότητας, στα οποία περιλαµβάνονται
τα συµφέροντα των πολιτών και των κατοίκων, οι αρµόδιες αρχές
κράτους µέλους µπορούν να χορηγούν ειδικές άδειες:
— για την αποδέσµευση κεφαλαίων, άλλων χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων ή άλλων οικονοµικών πόρων,
— για τη διάθεση κεφαλαίων, άλλων χρηµατικών περιουσιακών
στοιχείων ή άλλων οικονοµικών πόρων σε πρόσωπο, οντότητα ή
οργανισµό που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 3, ή
— για την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε τέτοιο
πρόσωπο, οντότητα ή οργανισµό,
µετά από διαβούλευση µε τα άλλα κράτη µέλη, το Συµβούλιο και
την Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
2.
Η αρµόδια αρχή που λαµβάνει αίτηση για χορήγηση της
άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών, στο Συµβούλιο και στην
Επιτροπή, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα, τους λόγους για
τους οποίους σκοπεύει είτε να απορρίψει την αίτηση είτε να
χορηγήσει ειδική άδεια, και τις ενηµερώνει σχετικά µε τους όρους
που θεωρεί αναγκαίους ώστε να εµποδίζεται η χρηµατοδότηση
τροµοκρατικών πράξεων.
Η αρµόδια αρχή που προτίθεται να χορηγήσει ειδική άδεια λαµβάνει δεόντως υπόψη της τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται, εντός
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δύο εβδοµάδων, από άλλα κράτη µέλη, από το Συµβούλιο ή από
την Επιτροπή.
Άρθρο 7
Η Επιτροπή έχει την εξουσία, βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη µέλη, να τροποποιεί το παράρτηµα.
Άρθρο 8
Τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο και η Επιτροπή αλληλοενηµερώνονται για τα µέτρα που λαµβάνουν στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισµού και παρέχουν αµοιβαίως κάθε συναφή πληροφορία που
διαθέτουν σχετικά µε τον παρόντα κανονισµό, κυρίως πληροφορίες
που λαµβάνουν δυνάµει των άρθρων 3 και 4, καθώς και σχετικά µε
παραβάσεις και προβλήµατα επιβολής της εφαρµογής ή αποφάσεις
εθνικών δικαστηρίων.
Άρθρο 9
Κάθε κράτος µέλος καθορίζει τις κυρώσεις που επιβάλλει σε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. Οι
κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές.
Άρθρο 10
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται:
1. στο έδαφος της Κοινότητας, περιλαµβανοµένου και του εναέριου χώρου της,
2. επί των αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία
κράτους µέλους,
3. σε κάθε υπήκοο κράτους µέλους, οπουδήποτε και αν βρίσκεται,
4. σε κάθε νοµικό πρόσωπο, οµάδα ή οντότητα που έχει συσταθεί
ή δηµιουργηθεί βάσει της νοµοθεσίας κράτους µέλους,
5. σε κάθε νοµικό πρόσωπο, οµάδα ή οντότητα που δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά εντός της Κοινότητας.
Άρθρο 11
1.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.
Η Επιτροπή υποβάλλει, εντός ενός έτους από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού, έκθεση για τα αποτελέσµατά του
και, εάν χρειάζεται, προτάσεις για την τροποποίηση του.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3, 4 ΚΑΙ 5
ΒΕΛΓΙΟ
Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
∆ΑΝΙΑ
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
— concerning freeze of funds:
Deutsche Bundesbank
Wilhelm Eppsteinstr. 14
D-60431 Frankfurt/Main
Tel. (00-49-69)- 95 66
— concerning insurances:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn
Tel. (00-49-228)- 42 28
ΕΛΛΑ∆Α
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (00-30-1) 333 27 81-2
Fax (00-30-1) 333 27 93
Yπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5, 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2
Φαξ: (00-30-1) 333 27 93
ΙΣΠΑΝΙΑ
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83
Fax (00-34) 91 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56
ΓΑΛΛΙΑ
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92
ΙΤΑΛΙΑ
Ministero dell’Economia e delle Finanze
…
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l’action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05
ΑΥΣΤΡΙΑ
— Άρθρο 3
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Άρθρο 4
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Άρθρο 5
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das
Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351 21) 394 60 72
Fax: (351 21) 394 60 73
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
— Άρθρο 3
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
102 26 Stockholm
tfn 08-401 90 00
fax 08-401 99 00
— Άρθρα 4 και 6
Finanzinspektionen
Box 7831
103 98 Stockholm

tfn 08-787 80 00
fax 08-24 13 35
— Άρθρο 5
Riksförsäkringsverket (RFV)
103 51 Stockholm
tfn 08-786 90 00
fax 08-411 27 89
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel: (44-207) 270 55 50
Fax: (44-207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Commission of the European Communities
Directorate General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 68 80
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/97/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση της οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΚΑΙ

TΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

THΣ

(4)

Αυτή η κατανοµή των ευθυνών θα πρέπει να αναφερθεί
σαφώς στην οδηγία, µέσω τροποποίησης των ορισµών του
«πιστωτικού ιδρύµατος» και του «χρηµατοδοτικού οργανισµού».

(5)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ανησυχίες για το
ότι οι δραστηριότητες των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος
«bureaux de change» και των γραφείων έµβασης χρηµάτων
(«money remittance offices») προσφέρονται για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές θα έπρεπε να εµπίπτουν ήδη στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας. Για να εκλείψει κάθε αµφιβολία επί
του θέµατος, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η οδηγία καλύπτει και τις δραστηριότητες αυτές.

(6)

Για να εξασφαλισθεί η πληρέστερη δυνατή κάλυψη του
χρηµατοπιστωτικού κλάδου, θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι η οδηγία εφαρµόζεται στις δραστηριότητες των
εταιρειών επενδύσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 93/22/
ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις
επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών (5).

(7)

Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη µέλη να καταπολεµούν τη
νοµιµοποίηση εσόδων µόνον από αδικήµατα σχετικά µε τα
ναρκωτικά. Κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξε τάση προς
έναν πολύ ευρύτερο ορισµό της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες που βασίζεται σε ένα ευρύτερο
φάσµα βασικών ή υποκειµένων αδικηµάτων, πράγµα που
αντανακλάται π.χ. στην αναθεώρηση, κατά το 1996, των 40
συστάσεων της οµάδας διεθνούς χρηµατοοικονοµικής
δράσης (FATF), κορυφαίου διεθνούς φορέα που ασχολείται
µε την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

(8)

Ένα ευρύτερο φάσµα βασικών αδικηµάτων διευκολύνει την
ενηµέρωση για τις ύποπτες συναλλαγές και τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα αυτό. Ως εκ τούτου, η οδηγία θα πρέπει
να προσαρµοσθεί αναλόγως.

(9)

Στην κοινή δράση 98/699/∆ΕΥ, της 3ης Σεπτεµβρίου
1998, η οποία θεσπίστηκε από το Συµβούλιο για το
ξέπλυµα χρήµατος, τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη
δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων και
των προϊόντων του εγκλήµατος (6), τα κράτη µέλη συµφώνησαν να θεωρούν όλα τα σοβαρά εγκλήµατα, όπως ορίζονται
στην κοινή δράση, ως βασικά αδικήµατα σε συνάρτηση µε
το αξιόποινο της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.

(10)

Η καταπολέµηση ιδιαίτερα του οργανωµένου εγκλήµατος
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, ο κατάλογος των βασικών αδικηµάτων θα πρέπει να
αναπροσαρµοσθεί κατ’ αναλογία.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2, πρώτη και τρίτη φράση, και το άρθρο
95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 18 Σεπτεµβρίου 2001,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ (4) του Συµβουλίου (αποκαλούµενη
στη συνέχεια «η οδηγία»), µια από τις βασικές διεθνείς
πράξεις για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες, είναι σκόπιµο να προσαρµοσθεί σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Επιτροπής και τις
επιθυµίες που εξέφρασαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα
κράτη µέλη. Με τον τρόπο αυτό, η οδηγία όχι µόνο θα
ανταποκρίνεται καλύτερα στη σχετική διεθνή πρακτική, αλλά
και θα εξακολουθήσει να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του χρηµατοπιστωτικού κλάδου και άλλων ευαίσθητων δραστηριοτήτων από τις επιζήµιες συνέπειες των
προϊόντων του εγκλήµατος.
Η Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο Υπηρεσιών (GATS)
επιτρέπει στα µέλη της να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για
την προστασία των δηµοσίων ηθών ή vα λαµβάvoυv µέτρα
για λόγoυς πρoληπτικής επoπτείας, µεταξύ άλλων για τη
διασφάλιση της ακεραιότητας και σταθερότητας τoυ χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς· τα εv λόγω µέτρα δεν θα πρέπει
να επιβάλλουν περιορισµούς πέραν εκείνων που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Η οδηγία δεν ορίζει σαφώς ποιών κρατών µελών οι αρχές θα
πρέπει να ειδοποιούνται για τις ύποπτες συναλλαγές από τα
υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων ή χρηµατοδοτικών οργανισµών που έχουν τη κεντρική τους διοίκηση σε
άλλο κράτος µέλος, ούτε ποιών κρατών µελών οι αρχές είναι
υπεύθυνες για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης των εν
λόγω υποκαταστηµάτων προς την οδηγία. Οι αναφορές θα
πρέπει να γίνονται προς τις αρχές των κρατών µελών όπου
βρίσκεται το υποκατάστηµα, στις οποίες και πρέπει να ανατίθενται οι προαναφερθείσες ευθύνες.

( ) EE C 177 E, 27.6.2000, σ. 14.
(2) ΕΕ C 75 της 15.3.2000, σ. 22.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2000, (ΕΕ C
121 της 24.4.2001, σ. 133), κοινή θέση του Συµβουλίου της 30ής
Νοεµβρίου 2000 (ΕΕ C 36 της 2.2.2001, σ. 24) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2001 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεµβρίου 2001 και απόφαση του Συµβουλίου της
19ης Νοεµβρίου 2001.
4) ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σ. 77.
(
1

(5) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22).
6
( ) ΕΕ L 333 της 9.12.1998, σ. 1.
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Η οδηγία επιβάλλει υποχρεώσεις, ιδιαίτερα σε σχέση µε την
αναφορά των ύποπτων συναλλαγών. Θα ήταν περισσότερο
πρόσφορο και σύµφωνο µε την φιλοσοφία του σχεδίου
δράσης της οµάδας υψηλού επιπέδου για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (1) να επεκταθεί η
απαγόρευση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες που προβλέπει η οδηγία.

(12)

Στις 21 ∆εκεµβρίου 1998, το Συµβούλιο θέσπισε την κοινή
δράση 98/733/∆ΕΥ σχετικά µε το αξιόποινο της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2). Η κοινή αυτή δράση εκφράζει τη συµφωνία των κρατών µελών σχετικά µε την ανάγκη κοινής προσέγγισης στον τοµέα αυτό.

(13)

Όπως απαιτεί η οδηγία, ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος, και
ιδίως τα πιστωτικά ιδρύµατα, σε όλα τα κράτη µέλη αναφέρουν τις συναλλαγές που θεωρούν ύποπτες. Σύµφωνα µε τα
υπάρχοντα στοιχεία, η διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων
στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο ώθησε τους επιδιώκοντες τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες να
αναζητήσουν εναλλακτικές µεθόδους για την απόκρυψη της
προέλευσης των εσόδων από εγκληµατικές πράξεις.

(14)

Οι επιδιώκοντες τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες τείνουν να προσφεύγουν περισσότερο σε
δραστηριότητες µη χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα. Αυτό
επιβεβαιώνεται από τις εργασίες της FATF για τις τεχνικές
και την τυπολογία της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

(15)

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία σχετικά µε την
εξακρίβωση της ταυτότητας των συναλλασσοµένων, την
τήρηση στοιχείων και την αναφορά των ύποπτων συναλλαγών θα πρέπει να επεκταθούν και σε έναν περιορισµένο
αριθµό δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων που αποδεδειγµένως προσφέρονται για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

(16)

Οι συµβολαιογράφοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες
νοµικοί, όπως ορίζονται από τα κράτη µέλη, θα πρέπει να
υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας όταν συµµετέχουν σε
χρηµατοοικονοµικές ή εταιρικές συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής φορολογικών συµβουλών, όπου υπάρχει ο µεγαλύτερος κίνδυνος κατάχρησης των υπηρεσιών
αυτών των επαγγελµατιών νοµικών για τη νοµιµοποίηση των
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

(17)

Ωστόσο, όταν ανεξάρτητα µέλη επαγγελµάτων που παρέχουν νοµικές συµβουλές, και τα οποία αναγνωρίζονται από
το νόµο και υπόκεινται σε έλεγχο, όπως οι δικηγόροι, εξακριβώνουν τη νοµική θέση ενός πελάτη ή εκπροσωπούν τον
πελάτη σε δίκη, δεν θα ήταν σκόπιµο, βάσει της οδηγίας, να
επιβληθεί σε αυτούς τους επαγγελµατίες νοµικούς, για τις
συγκεκριµένες δραστηριότητές τους, η υποχρέωση να αναφέρουν τυχόν υπόνοιες για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις
από την υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών που
αποκτήθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά από τη δίκη, ή
κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης της νοµικής θέσης του
πελάτη. Συνεπώς, η παροχή νοµικών συµβουλών εξακολουθεί να υπόκειται στην τήρηση του επαγγελµατικού
απορρήτου, εκτός εάν ο ίδιος ο νοµικός σύµβουλος συµµετέχει σε δραστηριότητες νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων,
εάν οι νοµικές συµβουλές παρέχονται µε σκοπό τη νοµιµο-

(1) ΕΕ C 251 της 15.8.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 1.
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ποίηση παράνοµων εσόδων ή εάν ο δικηγόρος γνωρίζει ότι ο
πελάτης του ζητεί νοµικές συµβουλές προκειµένου να προβεί σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
(18)

Υπηρεσίες άµεσα συγκρίσιµες πρέπει να αντιµετωπίζονται
οµοίως, όταν παρέχονται από επαγγελµατία καλυπτόµενο
από την παρούσα οδηγία. Προκειµένου να διαφυλαχθούν τα
δικαιώµατα που θεσπίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για
την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑ∆) και τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τους ελεγκτές, τους εξωτερικούς
λογιστές και τους φορολογικούς συµβούλους που, σε ορισµένα κράτη µέλη, δικαιούνται να υπερασπίζονται ή να
εκπροσωπούν τον πελάτη τους ενώπιον δικαστηρίου ή να
εξακριβώνουν τη νοµική του θέση, οι πληροφορίες που
αποκτούν κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων δεν θα
πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις αναφοράς βάσει της
οδηγίας.

(19)

Η οδηγία αναφέρεται αφενός στις «αρχές που είναι υπεύθυνες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες» προς τις οποίες πρέπει να αναφέρονται οι ύποπτες συναλλαγές και, αφετέρου, σε αρχές
εξουσιοδοτηµένες βάσει νόµου ή άλλης ρυθµίσεως να εποπτεύουν τα ιδρύµατα, οργανισµούς ή πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία («αρµόδιες αρχές»)· η οδηγία δεν
υποχρεώνει τα κράτη µέλη να συστήνουν τέτοιες «αρµόδιες
αρχές» εφόσον δεν υπάρχουν, οι δε δικηγορικοί σύλλογοι ή
άλλες αυτορρυθµιζόµενες οργανώσεις ελεύθερων επαγγελµατιών δεν περιλαµβάνονται στον όρο «αρµόδιες αρχές».

(20)

Στην περίπτωση των συµβολαιογράφων και των ανεξάρτητων επαγγελµατιών νοµικών, προκειµένου να ληφθεί
δεόντως υπόψη το επαγγελµατικό καθήκον εχεµύθειας που
έχουν έναντι των πελατών τους, θα πρέπει να δοθεί στα
κράτη µέλη η δυνατότητα να ορίζουν το δικηγορικό σύλλογο ή άλλες αυτορρυθµιζόµενες οργανώσεις ελεύθερων
επαγγελµατιών ως τον φορέα, στον οποίο οι επαγγελµατίες
αυτοί θα µπορούν να αναφέρουν τις πιθανές περιπτώσεις
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Οι
κανόνες για το χειρισµό των αναφορών αυτών και την ενδεχόµενη διαβίβασή τους στις «αρχές που είναι υπεύθυνες για
την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες» και, γενικότερα, οι κατάλληλες µορφές
συνεργασίας µεταξύ των δικηγορικών συλλόγων ή των επαγγελµατικών οργανώσεων και των αρχών αυτών θα πρέπει να
καθορίζονται από τα κράτη µέλη,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
Α. “Πιστωτικό ίδρυµα”: κάθε ίδρυµα κατά την έννοια του
άρθρου 1 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο της οδηγίας
2000/12/ΕΚ (*), καθώς και κάθε ευρισκόµενο στην Κοινότητα υποκατάστηµα, κατά την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, πιστωτικού ιδρύµατος µε έδρα εντός ή εκτός της Κοινότητας.
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Β. “Χρηµατοδοτικός οργανισµός”:
1. κάθε επιχείρηση εκτός από πιστωτικό ίδρυµα, η κύρια
δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στη διενέργεια
µιας ή περισσοτέρων από τις πράξεις που περιλαµβάνονται στα σηµεία 2 έως 12 και 14 του καταλόγου ο
οποίος παρατίθεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
2000/12/ΕΚ. Σ’ αυτές περιλαµβάνονται και οι δραστηριότητες των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος και των
γραφείων έµβασης χρηµάτων,
2. οι ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν λάβει µόνιµη
άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την οδηγία 79/267/
ΕΟΚ (**), εφόσον ασκούν δραστηριότητες που καλύπτονται από την οδηγία αυτή,
3. οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο
1 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ (***),
4. οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων που διαθέτουν
στο κοινό µέσω της αγοράς µερίδια ή µετοχές τους.
Στον ορισµό αυτό του χρηµατοδοτικού οργανισµού εµπίπτουν και τα ευρισκόµενα στην Κοινότητα υποκαταστήµατα των χρηµατοδοτικών οργανισµών µε έδρα εντός ή
εκτός της Κοινότητας.
Γ. “Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες”:
οι ακόλουθες εκ προθέσεως τελούµενες πράξεις:
— η µετατροπή ή η µεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του
ότι προέρχεται από παράνοµη δραστηριότητα ή από
πράξη συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα, µε
σκοπό την απόκρυψη ή την συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσής τους, ή την παροχή συνδροµής σε
οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, προκειµένου να αποφύγει τις έννοµες συνέπειες των πράξεών του,
— η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά
τη φύση, προέλευση, διάθεση ή διακίνηση περιουσίας
ή τον τόπο όπου αυτή ευρίσκεται, ή την κυριότητα επί
περιουσίας ή σχετικών µε αυτή δικαιωµάτων, εν γνώσει
του ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από παράνοµη
δραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής σε παράνοµη
δραστηριότητα,
— η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει,
κατά τον χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η
περιουσία προέρχεται από παράνοµη δραστηριότητα ή
από πράξη συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα,
— η συµµετοχή σε µια από τις πράξεις που αναφέρουν οι
προηγούµενες περιπτώσεις, η σύσταση οργανώσεως για
τη διάπραξή της, η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η παροχή συµβουλών σε τρίτο για
τη διάπραξή της ή η διευκόλυνση της τέλεσης της
πράξης.
Η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως
στοιχεία των πράξεων που προαναφέρθηκαν, µπορούν να
συνάγονται από τις πραγµατικές περιστάσεις.
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
υπάρχει ακόµη και αν οι δραστηριότητες από τις οποίες
προέρχονται τα προς νοµιµοποίηση περιουσιακά στοιχεία,
έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους µέλους ή
τρίτης χώρας.
∆. “Περιουσία”: περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώµατα
ή ασώµατα, κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα, καθώς και τα
νοµικά έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τίτλο
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ιδιοκτησίας ή δικαιώµατα προς απόκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.
Ε. “Παράνοµη δραστηριότητα”: κάθε είδους παράνοµη ανάµειξη στην διάπραξη σοβαρού εγκλήµατος,
Ως σοβαρά εγκλήµατα λογίζονται τουλάχιστον:
— οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που ορίζονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύµβασης της
Βιέννης,
— οι δραστηριότητες των εγκληµατικών οργανώσεων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της κοινής δράσης 98/
733/∆ΕΥ (****),
— η απάτη, τουλάχιστον βαρείας µορφής, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρο 2 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*****),
— η δωροδοκία,
— αδίκηµα το οποίο µπορεί να αποφέρει ουσιώδεις προσόδους και το οποίο, σύµφωνα µε την ποινική νοµοθεσία του κράτους µέλους, τιµωρείται µε σοβαρή ποινή
φυλάκισης.
Τα κράτη µέλη, το αργότερο στις 15 ∆εκεµβρίου
2004, τροποποιούν τον ορισµό που προβλέπεται στην
παρούσα περίπτωση προκειµένου να ευθυγραµµιστεί ο
ορισµός αυτός µε τον ορισµό του σοβαρού εγκλήµατος στην κοινή δράση 98/699/∆ΕΥ. Το Συµβούλιο
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το αργότερο στις15
∆εκεµβρίου 2004, πρόταση οδηγίας για τη σχετική
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη
δύνανται να ορίζουν οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα ως εγκληµατική δραστηριότητα.
ΣΤ. “Αρµόδιες αρχές”: οι εθνικές αρχές, οι εξουσιοδοτηµένες,
βάσει νοµοθετικής ή κανονιστικής διάταξης, να εποπτεύουν
τη δραστηριότητα οποιουδήποτε από τα ιδρύµατα, οργανισµούς ή πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία.
(*) EE L 126 της 26.5.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (EE L 275 της
27.10.2000, σ. 37).
(**) EE L 63 της 13.3.1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/26/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L
168 της 18.7.1995, σ. 7).
(***) EE L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/9/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L
84 της 26.3.1997, σ. 22).
(****) ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 1.
(*****) ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48.»
2. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 2α
Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την επιβολή των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία στα
ακόλουθα ιδρύµατα και οργανισµούς:
1. πιστωτικά ιδρύµατα, όπως ορίζονται στο σηµείο Α του
άρθρου 1,
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2. χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, όπως ορίζονται στο
σηµείο Β του άρθρου 1,
καθώς και στα ακόλουθα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα κατά
την άσκηση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων:
3. ελεγκτές, εξωτερικούς λογιστές και φορολογικούς συµβούλους,
4. κτηµατοµεσίτες,
5. συµβολαιογράφους και άλλους ανεξάρτητους επαγγελµατίες νοµικούς, όταν συµµετέχουν είτε:
α) βοηθώντας στο σχεδιασµό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά µε:
i) την αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων,
ii) τη διαχείριση χρηµάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους,
iii) το άνοιγµα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασµών, λογαριασµών ταµιευτηρίου ή λογαριασµών τίτλων,
iv) την οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για
τη δηµιουργία, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών,
v) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση καταπιστευµατικών εταιρειών, επιχειρήσεων ή ανάλογων
µονάδων,
β) είτε ενεργούν εξ ονόµατος και για λογαριασµό των
πελατών τους στο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικών
συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων,
6. εµπόρους αγαθών µεγάλης αξίας, όπως πολύτιµων λίθων
ή µετάλλων, ή έργων τέχνης, και εκπλειστηριαστές, όταν
η πληρωµή γίνεται τοις µετρητοίς και για ποσό τουλάχιστον 15 000 Ευρώ,
7. καζίνα.»
3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία να απαιτούν από τους πελάτες τους την απόδειξη της
ταυτότητάς τους µέσω του κατάλληλου αποδεικτικού εγγράφου, όταν συνάπτουν επιχειρηµατικές σχέσεις, ιδίως, προκειµένου για ιδρύµατα ή οργανισµούς, κατά το άνοιγµα λογαριασµών καταθέσεων ή ταµιευτηρίου ή κατά την παροχή
υπηρεσιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων.
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την πρωτασφάλιση ζωής (τρίτη οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια ζωής) (*), εφόσον ασκούν δραστηριότητες που υπάγονται στην εν λόγω οδηγία, εάν το ποσό του ή των περιοδικών ασφαλίστρων που πρόκειται να καταβληθούν κατά τη
διάρκεια ενός έτους δεν υπερβαίνει τα 1 000 Ευρώ ή, στην
περίπτωση εφάπαξ καταβολής, τα 2 500 Ευρώ. Εάν το ή τα
περιοδικά ασφάλιστρα που πρόκειται να καταβληθούν κατά
τη διάρκεια ενός έτους αυξηθούν ώστε να υπερβούν το
όριο των 1 000 Ευρώ, τότε απαιτείται εξακρίβωση ταυτότητας.
4.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι η εξακρίβωση
της ταυτότητας δεν είναι υποχρεωτική για συµβόλαια συνταξιοδοτικής ασφάλισης που συνάπτονται δυνάµει συµβάσεων
εργασίας ή επαγγελµατικής δραστηριότητας του ασφαλισµένου, υπό τον όρο ότι τα συµβόλαια αυτά δεν περιλαµβάνουν ρήτρα εξαγοράς ούτε µπορούν να χρησιµεύσουν ως
εγγύηση δανείου.
5.
Κατά παρέκκλιση από τις ανωτέρω παραγράφους, είναι
υποχρεωτική η εξακρίβωση της ταυτότητας όλων των
πελατών των καζίνων οι οποίοι αγοράζουν ή πωλούν µάρκες
αξίας 1 000 Ευρώ ή πλέον.
6.
Σε κάθε περίπτωση, τα καζίνα που τελούν υπό κρατική εποπτεία θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στην υποχρέωση εξακρίβωσης της ταυτότητας που ορίζεται στην
παρούσα οδηγία, εάν πραγµατοποιούν την καταχώριση και
την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών τους ήδη κατά
την είσοδό τους στο καζίνο, ανεξάρτητα από το πόσες µάρκες αγοράζουν.
7.
Σε περίπτωση αµφιβολίας για το αν οι πελάτες που
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους ενεργούν για
ίδιο λογαριασµό ή σε περίπτωση βεβαιότητας περί του ότι
δεν ενεργούν για ίδιο λογαριασµό, τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία
λαµβάνουν τα ευλόγως απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να
συλλέξουν πληροφορίες για την πραγµατική ταυτότητα των
προσώπων για λογαριασµό των οποίων ενεργούν οι πελάτες
αυτοί.
8.
Τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία προβαίνουν στην εν λόγω εξακρίβωση ταυτότητας, ακόµη και αν το ύψος της συναλλαγής είναι κατώτερο από τα καθορισθέντα κατώτερα όρια,
αφ’ ης στιγµής υπάρχει υπόνοια ότι πρόκειται για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

2.
Η υποχρέωση απόδειξης της ταυτότητας ισχύει για
κάθε συναλλαγή µε πελάτες εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ποσό της οποίας φθάνει ή
υπερβαίνει τα 15 000 Ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται µε µία µόνη πράξη ή µε περισσότερες µεταξύ των
οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Εάν το ποσό δεν
είναι γνωστό κατά την διενέργεια της συναλλαγής, το οικείο
ίδρυµα, οργανισµός ή πρόσωπο προβαίνει σε εξακρίβωση
της ταυτότητας µόλις το γνωρίσει και διαπιστώσει ότι φθάνει το κατώτατο όριο.

9.
Τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία δεν υποχρεούνται να προβαίνουν στην εξακρίβωση ταυτότητας που προβλέπει το παρόν
άρθρο, όταν ο πελάτης είναι και αυτός πιστωτικό ίδρυµα ή
χρηµατοδοτικός οργανισµός που καλύπτεται από την
παρούσα οδηγία ή πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικός
οργανισµός εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα, η οποία επιβάλει, κατά την άποψη των oικείων κρατών µελών, ισοδύναµες
απαιτήσεις µε τις προβλεπόµενες από την παρούσα οδηγία.

3.
Κατά παρέκκλιση από τις ανωτέρω παραγράφους, δεν
απαιτείται η εξακρίβωση της ταυτότητας σε περιπτώσεις
ασφαλιστηρίων συµβολαίων που συνάπτονται από ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας
κατά την έννοια της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 10ης Νοεµβρίου 1992, για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν

10.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η υποχρέωση εξακρίβωσης ταυτότητας, όσον αφορά τις συναλλαγές που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, πληρούται
όταν διαπιστωθεί ότι η πληρωµή της συναλλαγής πρέπει να
χρεωθεί σε λογαριασµό που έχει ανοιχθεί στο όνοµα του
πελάτη σε πιστωτικό ίδρυµα που υπάγεται στην παρούσα
οδηγία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.
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11.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν οπωσδήποτε ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην
παρούσα οδηγία να λαµβάνουν τα ειδικά και πρόσφορα
µέτρα που είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση του αυξηµένου κινδύνου νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, ο οποίος προκύπτει όταν συνάπτονται επιχειρηµατικές σχέσεις ή πραγµατοποιούνται συναλλαγές µε
πελάτη, χωρίς τη φυσική του παρουσία για να µπορεί να
εξακριβωθεί η ταυτότητά του (“πράξεις εξ αποστάσεως”). Με
τα µέτρα αυτά εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της ταυτότητας
του πελάτη, π.χ. απαιτώντας πρόσθετα αποδεικτικά πιστοποιητικά, ή συµπληρωµατικά µέτρα για την εξακρίβωση ή
πιστοποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ή επιβεβαιωτική πιστοποίηση από ίδρυµα ή οργανισµό που υπάγεται στην παρούσα οδηγία, ή απαιτώντας ότι η πρώτη
πληρωµή στα πλαίσια των συναλλαγών πραγµατοποιείται
µέσω λογαριασµού, ο οποίος έχει ανοιχθεί επ’ ονόµατι του
πελάτη σε πιστωτικό ίδρυµα διεπόµενο από την παρούσα
οδηγία. Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, λαµβάνουν ειδικά
υπόψη αυτά τα µέτρα.
(*) EE L 360 της 9.12.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L
290 της 17.11.2000, σ. 27).»
4. Στα άρθρα 4, 5, 8 και 10 οι λέξεις «τα πιστωτικά ιδρύµατα
και οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που
υπάγονται στην παρούσα οδηγία».
5. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία καθώς και τα διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοί
τους να συνεργάζονται πλήρως µε τις αρχές τις υπεύθυνες
για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες:
α) ενηµερώνοντας τις εν λόγω αρχές, µε δική τους πρωτοβουλία, για κάθε γεγονός που θα µπορούσε να αποτελέσει ένδειξη πράξης νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
β) παρέχοντας στις εν λόγω αρχές, τη αιτήσει τους, όλες
τις απαιτούµενες πληροφορίες σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει η εφαρµοστέα νοµοθεσία.
2.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
διαβιβάζονται στις υπεύθυνες για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
αρχές του κράτους µέλους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ίδρυµα ή ο οργανισµός ή το πρόσωπο το οποίο τις
διαβιβάζει. Η διαβίβαση αυτή πραγµατοποιείται κατά κανόνα
από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί από τα
ιδρύµατα, τους οργανισµούς και τα πρόσωπα σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σηµείο α).
3.
Στην περίπτωση των συµβολαιογράφων και των ανεξάρτητων επαγγελµατιών νοµικών που αναφέρονται στο
άρθρο 2α σηµείο 5, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν ως
αρχή που πρέπει να ενηµερωθεί για τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) γεγονότα, κατάλληλη αυτορρυθµιζόµενη οργάνωση του οικείου επαγγελµατικού κλάδου. Στην
περίπτωση αυτή, ορίζουν τις κατάλληλες µορφές συνεργα-
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σίας µεταξύ αυτής της οργάνωσης και των αρχών που είναι
υπεύθυνες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.
Τα κράτη µέλη δεν οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις
που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 έναντι των συµβολαιογράφων, των ανεξάρτητων επαγγελµατιών νοµικών, των
ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών και φορολογικών συµβούλων
όσον αφορά τις πληροφορίες που λαµβάνουν από ή σχετικά
µε πελάτη τους, κατά τη διαπίστωση του νοµικού καθεστώτος του πελάτη ή όταν τον υπερασπίζονται ή τον εκπροσωπούν στα πλαίσια ή σχετικά µε κάποια δικαστική διαδικασία,
συµπεριλαµβανοµένων των συµβουλών για την κίνηση ή την
αποφυγή σχετικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες λαµβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά την δικαστική διαδικασία.»
6. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί
και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία να
αποφεύγουν την εκτέλεση συναλλαγών, για τις οποίες
γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι συνδέονται µε νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, προτού ενηµερώσουν τις κατ’ άρθρο 6 αρχές. Οι εν λόγω αρχές µπορούν,
υπό τους όρους που προβλέπει το εθνικό τους δίκαιο, να
δώσουν εντολή να µην εκτελεστεί η συναλλαγή. Αν υπάρχει
υπόνοια ότι η συναλλαγή συνιστά νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες, και εφόσον η αποφυγή της
είναι αδύνατη ή ενδέχεται να εµποδίσει τη δίωξη των
προσώπων υπέρ των οποίων διενεργείται η εικαζόµενη νοµιµοποίηση εσόδων, τα ενεχόµενα ιδρύµατα, οργανισµοί και
πρόσωπα παρέχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες αµέσως
µετά τη συναλλαγή.»
7. Στο άρθρο 8, το ισχύον κείµενο γίνεται παράγραφος 1 και
προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται βάσει της παρούσας
οδηγίας να επιβάλλουν την υποχρέωση που καθορίζεται
στην παράγραφο 1 στα επαγγέλµατα που αναφέρονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο.»
8. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
Η καλή τη πίστη γνωστοποίηση στις αρχές, τις υπεύθυνες
για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, από ίδρυµα ή πρόσωπο που
υπάγεται στην παρούσα οδηγία ή από υπάλληλο ή διευθυντικό στέλεχος αυτών, δεν αποτελεί παράβαση τυχόν συµβατικής ή νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής απαγόρευσης της ανακοίνωσης πληροφοριών και δεν συνεπάγεται
οποιουδήποτε είδους ευθύνη για το πιστωτικό ίδρυµα, το
πρόσωπο, τα διευθυντικά στελέχη ή τους υπαλλήλους τους.»
9. Στο άρθρο 10, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εποπτεύουσες αρχές, οι
οποίες είναι επιφορτισµένες, βάσει νοµοθετικής ή κανονιστικής διάταξης, µε την εποπτεία των αγορών µετοχών,
συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, να
ενηµερώνουν τις αρχές που είναι αρµόδιες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, εάν ανακαλύψουν γεγονότα που θα µπορούσαν να
αποτελούν αποδείξεις νοµιµοποίησης εσόδων από τις
δραστηριότητες αυτές.»
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10. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 11
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία:
α) Να θεσπίσουν κατάλληλες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας ώστε να προλαµβάνουν και να
εµποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται
µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες·
β) να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε οι
υπάλληλοί τους να γνωρίζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τη συµµετοχή των εν λόγω υπαλλήλων σε ειδικά προγράµµατα
κατάρτισης, τα οποία τους βοηθούν να εντοπίζουν τις
δραστηριότητες που τυχόν συνδέονται µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τους
διδάσκουν να ενεργούν σωστά σε παρόµοιες περιπτώσεις.
Όταν φυσικό πρόσωπο εµπίπτον σε οποιαδήποτε από τις
κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2α, σηµεία 3 έως
7, αναλαµβάνει την επαγγελµατική του δραστηριότητα ως
υπάλληλος νοµικού προσώπου, οι δυνάµει του παρόντος
άρθρου υποχρεώσεις βαρύνουν το νοµικό πρόσωπο και όχι
το φυσικό.
2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία να έχουν πρόσβαση σε ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τις πρακτικές των µετερχοµένων τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τις ενδείξεις για
τον εντοπισµό υπόπτων συναλλαγών.»
11. Στο άρθρο 12, η φράση «των κατ’ άρθρο 1 πιστωτικών
ιδρυµάτων και χρηµατοδοτικών οργανισµών» αντικαθίσταται
από τη φράση «των ιδρυµάτων, οργανισµών και προσώπων
που αναφέρονται στο άρθρο 2α».
Άρθρο 2
Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας,
η Επιτροπή προβαίνει σε ειδική εξέταση, στο πλαίσιο της
έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 91/308/
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ΕΟΚ, µε αντικείµενο τα διάφορα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή της πέµπτης περίπτωσης του άρθρου 1 σηµείο (Ε), το
ειδικό καθεστώς των δικηγόρων και άλλων ανεξάρτητων επαγγελµατιών νοµικών, την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών σε
συναλλαγές εξ αποστάσεως και τις πιθανές συνέπειες για το
ηλεκτρονικό εµπόριο.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία έως τις 15 Ιουνίου 2003 το αργότερο.
Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ή συνοδεύονται από παρόµοια
αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες
της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο
των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο
πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

D. REYNDERS
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∆ήλωση της Επιτροπής
Η Επιτροπή επαναλαµβάνει τη δέσµευση που ανέλαβε στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών της για το 2001,
ήτοι να υποβάλει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τη δηµιουργία µηχανισµού συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων εθνικών αρχών των
κρατών µελών και της Επιτροπής, µε σκοπό να εξασφαλιστεί η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Κοινοτήτων από παράνοµες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας σε θέµατα όπως ο φόρος
προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και η νοµιµοποίηση εγκληµατικών εσόδων. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσµευση αυτή
στην ανακοίνωσή της σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης 2001-2003 για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Κοινοτήτων, «Καταπολέµηση της απάτης» της 15ης Μαΐου 2001 (1).

(1) COM(2001) 254 τελικό: βλέπε παράγραφο 2.2.1.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
για την κατάρτιση του καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2580/2001 του Συµβουλίου σχετικά µε τη λήψη ειδικών περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων
προσώπων και οντοτήτων µε σκοπό την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
(2001/927/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισµό 2580/2001 του Συµβουλίου σχετικά µε τη λήψη ειδικών περιοριστικών µέτρων
κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων µε σκοπό την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας ότι πρέπει να καταρτιστεί ένας πρώτος κατάλογος προσώπων, οµάδων και οντοτήτων στα οποία
εφαρµόζεται ο εν λόγω κανονισµός· ότι το Συµβούλιο επιφυλάσσεται να καταρτίσει και πρόσθετους καταλόγους
στο µέλλον,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του
Συµβουλίου είναι ο ακόλουθος :
— Al−MUGHASSIL Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή AL-MUGHASSIL Ahmed Ibrahim) γεννηθείς
26.6.1967 στην Oatif-Bab al Shamal, Σαουδική Αραβία, υπήκοος της Σαουδικής Αραβίας
— AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς στην Al Ihsa, Σαουδική Αραβία, υπήκοος της
Σαουδικής Αραβίας
— AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, γεννηθείς 16.10.1966 στην Tarut, Σαουδική Αραβία, υπήκοος της
Σαουδικής Αραβίας
— ATWA Ali (γνωστός και ως BOUSLIM Ammar Mansour, ήSALIM Hassan Rostom) γεννηθείς στο Λίβανο το
1960, υπήκοος του Λιβάνου,
— EL-HOORIE Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ωςAL-HOURI Ali Saed Bin Ali ή EL-HOURI Ali Saed Bin Ali)
γεννηθείς 10.7.1965 ή 11.7.1965 στην El Dibabiya, Σαουδική Αραβία, υπήκοος της Σαουδικής Αραβίας
— IZZ-AL-DIN Hasan (γνωστός και ωςGARBAYA AHMED) ήSA-ID ήSALWWAN Samir) γεννηθείς το 1963 στο
Λίβανο, υπήκοος του Λιβάνου,
— MOHAMMED Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI Salem ήBIN KHALID Fahd Bin Adballah ήHENIN Ashraf
Refaat Nabith, ήWADOOD Khalid Adbul) γεννηθείς 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Κουβέιτ, υπήκοος του
Κουβέιτ
— MUGHNIYAHImad Fa’iz (γνωστός και ως MUGHNIYAH Imad Fayiz) ανώτερος αξιωµατικός των υπηρεσιών
πληροφοριών της HEZBOLLAH, γεννηθείς 7.12.1962 στην Tayr Dibba του Λιβάνου, αριθ. διαβατηρίου
432298 (Λίβανος)
— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (τροµοκρατικός κλάδος της Hamas),
— Παλαιστινιακή Ισλαµική Djihad
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
περί της προστασίας του πληθυσµού από την έκθεση σε ραδόνιο στις παροχές πόσιµου νερού
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4580]
(2001/928/Ευρατόµ)
εξασφαλίζουν την προστασία του τµήµατος του πληθυσµού
που εκτίθεται περισσότερο. Αυτή η προσέγγιση είναι
σύµφωνη µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της
οδηγίας 96/29/Ευρατόµ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(3)

Η οµάδα εµπειρογνωµόνων που συγκροτήθηκε δυνάµει του
άρθρου 31 της συνθήκης Ευρατόµ παρείχε τεχνική
καθοδήγηση (2) για την εφαρµογή του τίτλου VII της οδηγίας 96/29/Ευρατόµ (1). Στην καθοδήγηση περιλαµβάνεται
η προστασία των εργαζοµένων από το εισπνεόµενο ραδόνιο
σε κτίρια όπου µπορούν να απελευθερωθούν σηµαντικές
ποσότητες ραδονίου από το νερό στον εσωτερικό αέρα.

τη γνώµη της οµάδας εµπειρογνωµόνων που ορίζονται από την
επιστηµονική και την τεχνική επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 31
της συνθήκης,

(4)

Η σύσταση 90/143/Ευρατόµ της Επιτροπής της 21
Φεβρουαρίου 1990 σχετικά µε την προστασία του πληθυσµού από την έκθεση στο ραδόνιο µέσα στα κτίρια (3) θεσπίζει επίπεδα αναφοράς και µελέτης για το ραδόνιο µέσα στα
κτίρια. Το επίπεδο αναφοράς για την ανάληψη διορθωτικής
δράσης ανέρχεται σε 400 Bq/m3 και το επίπεδο µελέτης για
µελλοντικές κατασκευές ανέρχεται σε 200 Bq/m3.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(5)

Οι έρευνες στα κράτη µέλη έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις
ραδονίου σε ορισµένα υπόγεια νερά, ιδίως σε περιοχές µε
κρυσταλλικά πετρώµατα. Υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες
οι συγκεντρώσεις ραδονίου στο πόσιµο νερό είναι σηµαντικές από ραδιενεργό άποψη καθώς εκθέτουν τον πληθυσµό
σε ενισχυµένες δόσεις και δεν πρέπει να αγνοηθούν από την
άποψη της ραδιοπροστασίας. Οι υψηλές συγκεντρώσεις
συνδέονται συχνά µε φρέατα ατοµικής χρήσης, αλλά µερικές
φορές και µε εγκαταστάσεις ύδρευσης που εκµεταλλεύονται
υδροφόρους ορίζοντες πετρώµατος ή εδάφους.

(6)

Σε πολλά κράτη µέλη υπάρχει όλο και µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σηµασία της έκθεσης του πληθυσµού στο ραδόνιο από το πόσιµο νερό. Ορισµένες χώρες
έχουν ήδη εκπονήσει ή εκπονούν πολιτικές ελέγχων δόσης.
Σε πολλές περιπτώσεις οι πολιτικές ελέγχου εκπονούνται
σύµφωνα µε τις αρχές προστασίας που θεσπίστηκαν µε τις
οδηγίες 96/29/Ευρατόµ και 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου, της
3 Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης (4).

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 30, το άρθρο 33 παράγραφος 2, το
άρθρο 38 παράγραφος 1 και το άρθρο 124 δεύτερη περίπτωση,

(1)

(2)

Η οδηγία του Συµβουλίου 96/29/Ευρατόµ της 13 Μαΐου
1996 για τον καθορισµό των βασικών κανόνων ασφάλειας
για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του
πληθυσµού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες (1) καθορίζει ένα πλαίσιο για τον
έλεγχο της έκθεσης και τις φυσικές πηγές ραδιενέργειας που
προκύπτει από δραστηριότητες εργασίας. Ο Τίτλος VII της
οδηγίας ισχύει για δραστηριότητες εργασίας στα πλαίσια
των οποίων η παρουσία φυσικών πηγών ακτινοβολίας συνεπάγεται την ουσιώδη αύξηση της έκθεσης των εργαζοµένων
και του κοινού. Τα κράτη µέλη απαιτείται να προσδιορίσουν
τις δραστηριότητες εργασίας που ενδέχεται να προκαλούν
ανησυχίες.

Με βάση τη µεγάλη γεωγραφική διακύµανση όσον αφορά τη
φυσική εµφάνιση του ραδονίου και την έκταση στην οποία
πλήττονται ο πληθυσµός και οι παροχές νερού απαιτείται
µια ευέλικτη προσέγγιση που να επιτρέπει στα κράτη µέλη
να εφαρµόζουν την έννοια της βελτιστοποίησης, ενώ θα

(1) ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.

(2) Ακτινοπροστασία 88. Συστάσεις για την εφαρµογή του Τίτλου VII της
ευρωπαϊκής οδηγίας για τον καθορισµό των βασικών κανόνων ασφάλειας
(BSS) όσον αφορά τη σηµαντική αύξηση της έκθεσης που οφείλεται σε
φυσικές πηγές ραδιενέργειας. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λουξεµβούργο,
1997.
3
( ) ΕΕ L 80 της 27.3.1990, σ. 26.
4
( ) ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.
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Το ραδόνιο είναι ένα ευγενές ραδιενεργό αέριο που ευρίσκεται σε φυσική κατάσταση, σηµαντικότερο ισότοπο του
οποίου είναι το ραδόνιο− 222 µε χρόνο υποδιπλασιασµού
3,82 ηµέρες. Το ισότοπο αυτό αποτελεί στοιχείο της ραδιενεργού σειράς του ουρανίου− 238 και η παρουσία του στο
περιβάλλον συνδέεται συνήθως µε τις ιχνοποσότητες στα
πετρώµατα και στα εδάφη του νιτρικού πυρήνα του
ραδίου− 226. Επειδή το ραδόνιο είναι αδρανές αέριο, µπορεί να µετακινείται µάλλον ελεύθερα µέσω των πορωδών
µέσων όπως το έδαφος ή το κατακερµατισµένο πέτρωµα.
Όταν οι πόροι είναι κορεσµένοι µε νερό, όπως στο έδαφος
και το πέτρωµα κάτω από τον ορίζοντα στάθµης νερού, το
ραδόνιο διαλύεται στο νερό και στη συνέχεια µεταφέρεται
από αυτό. Το κορεσµένο από νερό έδαφος µε ποσοστό
υλικού προς κενά 20 % και συγκέντρωση ραδίου 40 Bq/kg,
που είναι ο παγκόσµιος µέσος όρος στo γήινο φλοιό, προκαλεί σε ισορροπία συγκέντρωση ραδονίου σε υπόγεια νερά
της τάξης των 50 Bq/l.

Οι έρευνες στα κράτη µέλη έχουν δείξει ότι οι συγκεντρώσεις ραδονίου σε επιφανειακά νερά είναι πολύ χαµηλές,
συνήθως πολύ κάτω από 1 Bq/l. Οι συγκεντρώσεις στα
υπόγεια νερά ποικίλλουν από 1 έως 50 Bq/l για υδροφόρους ορίζοντες πετρώµατος στα ιζηµατογενή πετρώµατα και
από 10 έως 300 Bq/l για φρέατα στο έδαφος και από
100 Bq/l έως 5 000 Bq/l σε κρυσταλλικά πετρώµατα. Οι
υψηλότερες συγκεντρώσεις συνδέονται συνήθως µε υψηλές
συγκεντρώσεις ουρανίου στο πέτρωµα υποβάθρου. Ένα
χαρακτηριστικό των συγκεντρώσεων ραδονίου σε υδροφόρους ορίζοντες πετρώµατος είναι η ποικιλοµορφία τους· σε
µια περιοχή µε αρκετά οµοιόµορφα είδη πετρωµάτων ορισµένα φρέατα παρουσιάζουν συγκεντρώσεις πολύ άνω του
µέσου όρου της περιοχής αυτής. Έχουν επίσης παρατηρηθεί
σηµαντικές εποχιακές διακυµάνσεις των συγκεντρώσεων.

(9)

Το ραδόνιο στις παροχές νερού οικιακής χρήσης προκαλεί
ανθρώπινη έκθεση µέσω της πρόσληψης και της εισπνοής.
Το ραδόνιο µπορεί να εισέλθει στον οργανισµό µε άµεση
κατανάλωση νερού της βρύσης ή εµφιαλωµένου νερού. Το
ραδόνιο απελευθερώνεται από το νερό της βρύσης στον
εσωτερικό αέρα, γεγονός που προκαλεί έκθεση σε ραδόνιο
µε εισπνοή.

(10)

Στην έκθεσή της του 1993, επιστηµονική επιτροπή των
Ηνωµένων Εθνών για τη µελέτη των επιπτώσεων των ατοµικών ακτινοβολιών (UNSCEAR) (5) εκτίµησε ότι η
δεσµευθείσα ενεργός δόση από πρόσληψη κατάποση ραδονίου στο νερό είναι 10-8 Sv/Bq για έναν ενήλικο και κάπως
υψηλότερη για ένα παιδί και ένα βρέφος. Το 1998 το
εθνικό συµβούλιο έρευνας, µια επιτροπή στις ΗΠΑ, υπέβαλε
το συντελεστή µετατροπής 0,35·10-8 Sv/Bq (6). Η επιτροπή
δεν βρήκε επαρκή επιστηµονικά στοιχεία για τη θέσπιση
ξεχωριστών εκτιµήσεων δόσης για τις διάφορες οµάδες ηλικίας. Επιπλέον του συντελεστή µετατροπής, η δόση
πρόσληψης εξαρτάται επίσης από την ετήσια κατανάλωση

(5) UNSCEAR 1993 report. Sources and effects of ionizing radiation.
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, New York, 1993.
6
( ) Risk Assessment of Radon in Drinking Water. Committee on Risk
Assessment of Exposure to Radon in Drinking Water, Board on
Radiation Effects Research, Commission of Life Sciences, NRC
(National Research Council). National Academy Press, Washington
DC, 1999.
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νερού. Εκτιµήσεις σχετικά µε την ετήσια δεσµευθείσα ενεργό
δόση που απορροφάται από έναν ενήλικο µε την κατάποση
νερού που περιέχει 1 000 Bq/l ποικίλλει µεταξύ 0,2 mSv
έως 1,8 mSv, ανάλογα µε την ετήσια κατανάλωση νερού
και το φάσµα των συντελεστών µετατροπής που χρησιµοποιούνται.
(11)

Η αύξηση της συγκέντρωσης ραδονίου στο εσωτερικό των
κτιρίων που προκαλείται από το νερό της βρύσης εξαρτάται
από διάφορες παραµέτρους, όπως η συνολική κατανάλωση
νερού στο σπίτι, ο όγκος του σπιτιού και η συχνότητα
ανανέωσης του αέρα. Τόσο η UNSCEAR όσο και το εθνικό
συµβούλιο έρευνας εκτιµούν ότι 1 000 Bq/l ραδονίου στο
νερό της βρύσης θα αυξήσουν κατά µέσο όρο τη
συγκέντρωση του ραδονίου στον εσωτερικό αέρα κατά
100 Bq/m3.

(12)

Το ραδόνιο στο πόσιµο νερό είναι δυνατό να ελεγχθεί από
φυσική και µηχανική άποψη· έχουν αναπτυχθεί και είναι
εµπορικά διαθέσιµες αποτελεσµατικές µέθοδοι αφαίρεσης
του ραδονίου από το πόσιµο νερό (7). Αντίστοιχα, πρέπει να
θεσπιστεί ένα κατάλληλο σύστηµα για τον περιορισµό των
σηµαντικών εκθέσεων. Ένα σηµαντικό τµήµα του συστήµατος είναι η έγκριση επιπέδων αναφοράς για την ανάληψη
διορθωτικής ή προληπτικής δράσης.

(13)

Οι µέθοδοι και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται για την
αφαίρεση του ραδονίου και των µακρόβιων προϊόντων διάσπασης του ραδονίου από το νερό δεν διαφέρουν σηµαντικά
όσον αφορά τις τεχνικές ή το κόστος µεταξύ της υφιστάµενης παροχής νερού και µιας νέας παροχής που προγραµµατίζεται για µελλοντική χρήση. Κατά συνέπεια, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τα ίδια κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένων
των επιπέδων αναφοράς, για διορθωτική δράση στις υφιστάµενες παροχές νερού καθώς και για τον καθορισµό προληπτικών απαιτήσεων για τις νέες παροχές νερού.

(14)

Για την ατοµική παροχή νερού, όταν δεν παρέχεται νερό στα
πλαίσια µιας εµπορικής ή δηµόσιας δραστηριότητας, η
έκθεση που προκαλείται από το ραδόνιο στο νερό είναι ένα
φαινόµενο αρκετά παρόµοιο µε εκείνο του ραδονίου στα
κτίρια. Αντίστοιχα, πρέπει να εφαρµοστούν παρόµοια κριτήρια ακτινοπροστασίας. Εξετάζοντας τόσο την πρόσληψη όσο
και την εισπνοή, η ετήσια ενεργός δόση που προκαλείται
από νερό που περιέχει 1 000 Bq/l ραδόνιο είναι, σύµφωνα
µε τις τρέχουσες γνώσεις, πολύ συγκρίσιµη µε εκείνη που
προκαλείται από τη συγκέντρωση ραδονίου στα κτίρια της
τάξης των 200 Bq/m3, που είναι το επίπεδο µελέτης που
θεσπίστηκε στη σύσταση 90/143/Ευρατόµ.

(15)

Όταν το νερό παρέχεται στα πλαίσια µιας εµπορικής ή
δηµόσιας δραστηριότητας, όπως π.χ. µέσω των εγκαταστάσεων ύδρευσης, ο καταναλωτής δεν έχει την ίδια δυνατότητα να ελέγξει τη δόση που δέχεται όπως ο ιδιοκτήτης
µιας ατοµικής παροχής. Έπεται ότι ο καταναλωτής πρέπει να
είναι σίγουρος ότι το νερό δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, η διορθωτική δράση που αναλαµβάνεται στο νερό αυτό επηρεάζει ένα µεγάλο αριθµό
ανθρώπων, γεγονός που καθιστά τη δράση πιο αποδοτική ως
προς το κόστος σε χαµηλότερες συγκεντρώσεις ραδονίου
από ό,τι σε µια ατοµική παροχή. Κατά συνέπεια, δικαιολογείται η έγκριση µιας πιο αυστηρής πολιτικής ελέγχου,

(7) Η Επιτροπή έχει χρηµατοδοτήσει και χρηµατοδοτεί αρκετά ερευνητικά
προγράµµατα σχετικά µε τον κίνδυνος έκθεσης στο ραδόνιο. Το σχέδιο
TENEWA (Treatment Techniques for Removing Natural Radionuclides from Drinking Water) πραγµατοποιήθηκε δυνάµει της σύµβασης
FI4PCT960054 και παρουσίασε σηµαντική ποιότητα πληροφοριών
σχετικά µε τις τεχνικές αφαίρεσης συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών
σχετικά µε τους πιθανούς ραδιολογικούς κινδύνους που προκαλούνται
από τις συσκευές αφαίρεσης.
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συµπεριλαµβανοµένου ενός κατώτερου επιπέδου αναφοράς,
για το νερό που παρέχεται στα πλαίσια µιας εµπορικής ή
δηµόσιας δραστηριότητας από ό,τι για µια ατοµική παροχή.
Μικρές ποσότητες ραδονίου στο νερό είναι πάντα παρούσες
και συνεπώς δεν πρέπει να απαιτείται διορθωτική δράση εάν
η συγκέντρωση είναι µικρότερη από 100 Bq/l. Οι εθνικές
έρευνες ενδέχεται να δείξουν ότι πρέπει να εγκριθούν υψηλότερα επίπεδα αναφοράς για την εφαρµογή ενός προγράµµατος ραδονίου στην πράξη. Ωστόσο, δεν είναι πιθανό το
νερό από δηµόσια ή εµπορική διανοµή µε συγκέντρωση
ραδονίου που υπερβαίνει τα 1 000 Bq/l να µπορεί να θεωρηθεί δικαιολογήσιµο από την άποψη της ακτινοπροστασίας.

(16)

(17)

(18)

(19)

Η συγκέντρωση ραδονίου του νερού στο σηµείο παροχής
είναι απίθανο να είναι µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση στην
πηγή, όπως στην περίπτωση µιας εγκατάστασης ύδρευσης.
Συνήθως µια µέτρηση στην πηγή είναι επαρκής για να
καταδείξει τη συµµόρφωση µε τη συγκέντρωση αναφοράς
και δεν απαιτούνται ξεχωριστές µετρήσεις στα διάφορα
σηµεία χρήσης. Ωστόσο, η ραδιενεργός διάσπαση και η
πιθανή απελευθέρωση του ραδονίου κατά η διάρκεια της
παροχής ενδέχεται να πρέπει να ληφθούν υπόψη — π.χ.
κατά την αξιολόγηση των δόσεων.
Η οδηγία 98/83/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη µέλη να παρακολουθούν τη συγκέντρωση των φυσικών ραδιονουκλεϊδίων
στο πόσιµο νερό αλλά επιπλέον του ραδονίου, τα προϊόντα
διάσπασης του ραδονίου εξαιρούνται επίσης από το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας. Υπάρχουν περιπτώσεις υπό τις
οποίες το πολώνιο − 210 και ο µόλυβδος − 210 (µακρόβια
προϊόντα διάσπασης του ραδονίου) στο πόσιµο νερό παρουσιάζουν συγκρίσιµο ή υψηλότερο κίνδυνο ακτινοβολίας από
ό,τι ορισµένα φυσικά ραδιονουκλεδια που παρακολουθούνται σύµφωνα µε την οδηγία. Αντίστοιχα, το πολώνιο − 210
και ο µόλυβδος − 210 δεν πρέπει να αγνοηθούν κατά την
παρακολούθηση και κατά την ανάληψη δράσης για τον
περιορισµό της έκθεσης που προκαλείται από φυσικά ραδιονουκλεδια στο πόσιµο νερό. Οι συγκεντρώσεις για το πολώνιο − 210 και το µόλυβδο − 210 πρέπει να θεσπιστούν και
πρέπει να παρακολουθούνται σύµφωνα µε τις αρχές που
ορίστηκαν για τα φυσικά ραδιονουκλεδια από την οδηγία. Η
ενδεικτική δόση του 0,1 mSv και οι αρχές του υπολογισµού της δόσης που θεσπίστηκαν στην οδηγία πρέπει να
χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή των συγκεντρώσεων αναφοράς.
Οι υψηλές συγκεντρώσεις ραδονίου επισηµαίνουν τη δυνητική παρουσία άλλων ραδιονουκλεϊδίων της αυστηράς διάσπασης του ουρανίου στο νερό, αν και η συσχέτιση δεν είναι
πάντα πέραν αµφιβολίας. Όταν αναλαµβάνεται διορθωτική
δράση για τη µείωση της συγκέντρωσης του ραδονίου πρέπει να εξετάζεται και η παρουσία άλλων φυσικών ραδιονουκλεϊδίων και, ενδεχοµένως, να αναλύονται ενδελεχέστερα
έτσι ώστε να µπορεί να επιλεχθεί µια κατάλληλη τεχνική για
την αφαίρεση ταυτόχρονα όλων των ραδιενεργά σηµαντικών
φυσικών ραδιονουκλεϊδίων από το νερό, κατά αποδοτικό ως
προς το κόστος τρόπο.
Πρέπει να καταστούν διαθέσιµες ειδικές κατευθυντήριες
γραµµές στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και στους ιδιοκτήτες
δηµόσιων παροχών νερού σχετικά µε τις διάφορες διαθέσιµες µεθόδους για την αφαίρεση ραδονίου και µακρόβιων
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προϊόντων διάσπασης του ραδονίου από το νερό. Οι
κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να περιλαµβάνουν ιδίως
οδηγίες σχετικά µε τη διαφήµιση και τη διάθεση των συσσωρευµένων ραδιενεργών καταλοίπων και σχετικά µε τους τρόπους ελαχιστοποίησης της πιθανής έκθεσης λόγω ραδονίου
που απελευθερώνεται από µια συσκευή αφαίρεσης ή από την
αύξηση της εξωτερικής ακτινοβολίας -γ στην εγγύτητα µιας
συσκευής αφαίρεσης.
(20)

Πρέπει να καθιερωθούν απλές µετρολογικές τεχνικές ώστε
να εξασφαλισθεί ότι οι τιµές που λαµβάνονται από τις
µετρήσεις του ραδονίου και των προϊόντων διάσπασης του
ραδονίου στο νερό παρέχουν στοιχεία µε την κατάλληλη
ποιότητα και αξιοπιστία.

(21)

Εξαιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών του προβλήµατος η
επαρκής δηµόσια πληροφόρηση είναι σηµαντικό στοιχείο
τόσο όσον αφορά τη βελτίωση της ελεγξιµότητας της
έκθεσης όσο και όσον αφορά την εξασφάλιση της θετικής
ανταπόκρισης του κοινού.

(22)

Σκοπός της σύστασης αυτής είναι να παράσχει οδηγίες στα
κράτη µέλη για τον καθορισµό ελέγχων σχετικά µε την
έκθεση που προκαλείται από το ραδόνιο και τα προϊόντα
διάσπασης του ραδονίου στο πόσιµο νερό,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

1. Η παρούσα σύσταση αφορά τη ραδιολογική ποιότητα των
παροχών πόσιµου νερού όσον αφορά το ραδόνιο και τα
µακρόβια προϊόντα διάσπασης του ραδονίου.
2. Πρέπει να καθιερωθεί ένα κατάλληλο σύστηµα για τον περιορισµό της έκθεσης σε ραδόνιο και στα µακρόβια προϊόντα διάσπασης του ραδονίου στις παροχές πόσιµου νερού οικιακής
χρήσης. Στα πλαίσια του συστήµατος αυτού πρέπει να δοθεί
έµφαση στην επαρκή πληροφόρηση του κοινού και στην ανταπόκριση στις ανησυχίες του κοινού. ∆υνάµει του συστήµατος
η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στις υψηλότερες εκθέσεις
και σε εκείνες τις περιοχές όπου η δράση είναι πιθανότερο να
αποβεί αποτελεσµατική.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, ως «πόσιµο νερό»
νοείται:
α) κάθε νερό είτε στην αρχική του κατάσταση είτε µετά την
επεξεργασία, που προορίζεται για κατανάλωση, µαγείρεµα,
προετοιµασία τροφίµων ή άλλους σκοπούς οικιακής
χρήσης ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το
κατά πόσο παρέχεται από ένα δίκτυο διανοµής, από ένα
τάνκερ ή σε φιάλες ή περιέκτες·
β) κάθε νερό που χρησιµοποιείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση
παραγωγής τροφίµων για τη µεταποίηση, επεξεργασία,
διατήρηση ή κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων ή ουσιών
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν οι
αρµόδιες εθνικές αρχές είναι ικανοποιηµένες ότι η ποιότητα
του νερού δεν µπορεί να επηρεάσει το σύνολο των τροφίµων στην τελική τους µορφή.
Τα φυσικά µεταλλικά νερά που καλύπτονται από την οδηγία
80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου (8) και τα νερά που είναι φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα σύµφωνα µε την οδηγία 65/65/
ΕΟΚ (9) του Συµβουλίου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής
της παρούσας σύστασης, καθώς για αυτά τα είδη νερού έχουν
θεσπιστεί ειδικοί κανόνες.
(8) ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1.
(9) EE L 22 της 9.2.1965, σ. 369/65.
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4. Πρέπει να αναληφθούν αντιπροσωπευτικές έρευνες για να
καθοριστεί η κλίµακα και η φύση της έκθεσης που προκαλείται
από το ραδόνιο και τα µακρόβια προϊόντα διάσπασης του
ραδονίου στις παροχές πόσιµου νερού οικιακής χρήσης που
προέρχονται από διαφόρους τύπους πηγών υπόγειων υδάτων
και φρεάτων σε διάφορες γεωλογικές περιοχές, εκτός εάν οι
πληροφορίες αυτές είναι ήδη διαθέσιµες. Οι έρευνες αυτές
πρέπει να σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι διάφορες
παράµετροι, και ιδίως η γεωλογία και η υδρολογία της
περιοχής, η ραδιενέργεια του πετρώµατος ή του εδάφους και
του είδους της γεώτρησης να µπορούν να προσδιοριστούν και
να χρησιµοποιηθούν αργότερα για τη δροµολόγηση περαιτέρω
δράσης σχετικά µε τις υψηλότερες εκθέσεις. Οι έρευνες πρέπει
να καλύπτουν, ιδίως:
α) γεωτρήσεις, ιδίως εκείνες σε περιοχές κρυσταλλωδών
πετρωµάτων·
β) εγκαταστάσεις ύδρευσης που χρησιµοποιούν υδάτινους
ορίζοντες πετρωµάτων ή εδάφους.
5. Για το νερό που παρέχεται στα πλαίσια µιας εµπορικής ή
δηµόσιας δραστηριότητας, πρέπει να αναληφθεί η ακόλουθη
δράση:
α) πάνω από τη συγκέντρωση των 100 Bq/l, τα κράτη µέλη
πρέπει να καθορίσουν ένα επίπεδο αναφοράς για το ραδόνιο που θα χρησιµοποιηθεί για να εξεταστεί κατά πόσο
απαιτείται διορθωτική δράση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Επίπεδο υψηλότερο των 100 Bq/l µπορεί να
εγκριθεί, αν οι εθνικές έρευνες δείχνουν ότι αυτό είναι
αναγκαίο για την εφαρµογή ενός πρακτικού προγράµµατος
ραδονίου. Για συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα
1 000 Bq/l, η διορθωτική δράση κρίνεται ότι πρέπει να
αιτιολογηθεί µε βάση την προστασία από ακτινοβολία·
β) πρέπει να απαιτούνται µετρήσεις της συγκέντρωσης ραδονίου αν υπάρχει ειδικός λόγος υπόνοιας, µε βάση τα αποτελέσµατα αντιπροσωπευτικών ερευνών ή άλλων αξιόπιστων
πληροφοριών, ότι το επίπεδο αναφοράς ενδέχεται να έχει
ξεπεραστεί·
γ) όταν υπάρχει υπόνοια σηµαντικών συγκεντρώσεων πολωνίου − 210 και µολύβδου − 210 µε βάση τα αποτελέσµατα αντιπροσωπευτικών ερευνών ή άλλων αξιόπιστων
πληροφοριών, η παρακολούθηση των νουκλεϊδίων αυτών
πρέπει να ρυθµιστεί σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση
άλλων φυσικών ραδιονουκλεϊδίων που απαιτούνται από την
οδηγία 98/83/ΕΚ·
δ) πάνω από τη συγκέντρωση αναφοράς του 0,1 Bq/l για το
πολώνιο − 210 και 0,2 Bq/l για το µόλυβδο − 210, πρέπει να εξετασθεί το κατά πόσον απαιτείται η ανάληψη
διορθωτικής δράσης για την προστασία της ανθρώπινης
υγείας.
6. Για µια ατοµική παροχή νερού, από την οποία δεν παρέχεται
νερό στα πλαίσια οποιαδήποτε εµπορικής ή δηµόσιας δραστηριότητας, πρέπει να αναληφθεί η ακόλουθη δράση:
α) πρέπει να χρησιµοποιηθεί το επίπεδο των 1 000 Bq/l για
την εξέταση ανάληψης διορθωτικής δράσης·
β) η επείγουσα φύση της διορθωτικής δράσης πρέπει να είναι
ανάλογη µε το µέγεθος κατά το οποίο υπερβαίνεται η
συγκέντρωση αναφοράς·
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γ) εφόσον θεωρείται αναγκαία η ανάληψη διορθωτικής
δράσης εξαιτίας του ραδονίου, τα επίπεδα των άλλων
φυσικών ραδιονουκλεϊδίων πρέπει να εξεταστούν και ενδεχοµένως, ως αποτέλεσµα της εξέτασης, άλλα φυσικά ραδιονουκλεδια πρέπει να αναλυθούν και να αφαιρεθούν από το
πόσιµο νερό µε την ίδια διορθωτική δράση·
δ) εφόσον θεωρείται αναγκαία η ανάληψη διορθωτικής
δράσης, οι ενδιαφερόµενοι καταναλωτές πρέπει να ενηµερωθούν για τα επίπεδα ραδονίου του νερού και για τις
διαθέσιµες διορθωτικές ενέργειες για τη µείωση των επιπέδων αυτών.
7. Όταν οι µετρήσεις δείχνουν ότι το ραδόνιο στο νερό της
βρύσης συµβάλλει σηµαντικά στην υπέρβαση του κατωφλίου
που ορίστηκε για το ραδόνιο µέσα στα κτίρια, πρέπει να
εξεταστεί η ανάληψη διορθωτικής δράσης στην πηγή αυτή.
8. Το πόσιµο νερό που διανέµεται σε δηµόσιες εγκαταστάσεις
όπως κατοικίες, σχολεία και νοσοκοµεία πρέπει να συµµορφώνεται µε τις αρχές του σηµείου 5.
9. Πρέπει να γίνουν µετρήσεις µε τις κατάλληλες µεθόδους και
εξοπλισµό ο οποίος έχει υποστεί την εγκεκριµένη βαθµονόµηση και τα προγράµµατα διασφάλισης ποιότητας.
10. Τα κράτη µέλη πρέπει να παράσχουν κατευθυντήριες γραµµές
σχετικά µε τις διάφορες µεθόδους για την αφαίρεση ραδονίου
και µακρόβιων προϊόντων διάσπασης ραδονίου από το νερό.
Τα κράτη µέλη πρέπει να παράσχουν οδηγίες σχετικά µε τη
διακίνηση και τη διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων που
δηµιουργούνται από τη διαδικασία αφαίρεσης και σχετικά µε
τους τρόπους ελαχιστοποίησης της πιθανής έκθεσης που προκαλείται από το ραδόνιο που απελευθερώνεται από µια
συσκευή αφαίρεσης ή από την αύξηση της εξωτερικής ακτινοβολίας -γ στην εγγύτητα µιας συσκευής αφαίρεσης.
11. Η έκθεση των εργαζοµένων σε εισπνεύσιµο ραδόνιο σε εγκαταστάσεις όπου ενδέχεται να απελευθερώνονται σηµαντικές
ποσότητες ραδονίου από το νερό στον εσωτερικό αέρα, ιδίως
σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, ιαµατικές πηγές και πισίνες, πρέπει να ελέγχονται σύµφωνα µε τον τίτλο VII της οδηγίας
96/29/Ευρατόµ του Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις συστάσεις, «Ακτινοπροστασία 88», που εκπονήθηκαν το 1997 για
την εφαρµογή αυτού του τίτλου από την οµάδα εµπειρογνωµόνων που συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 31 της
συνθήκης Ευρατόµ.
12. Τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν σε ποιο βαθµό η εσκεµµένη χρήση νερού µε ραδόνιο για τα προοπτικά θεραπευτικά
αποτελέσµατα δικαιολογείται από τα οικονοµικά και κοινωνικά
ή άλλα οφέλη όταν συγκριθούν µε τη βλάβη της υγείας που
ενδέχεται να προκαλέσει.
Η παρούσα σύσταση απευθύνεται σε όλα τα κράτη µέλη κράτη
µέλη.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2002
(ΕΚΤ/2001/19)
(2001/929/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

(σε εκατοµµύρια ευρώ)
Έκδοση κερµάτων που προορίζονται για
κυκλοφορία και έκδοση συλλεκτικών
κερµάτων (τα οποία δεν προορίζονται για
κυκλοφορία) το 2002

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούµενη «συνθήκη»), και ιδίως το άρθρο 106
παράγραφος 2,
Γαλλία

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό
δικαίωµα να εγκρίνει την ποσότητα των κερµάτων που εκδίδουν τα κράτη µέλη, τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ
(συµµετέχοντα κράτη µέλη) από την 1η Ιανουαρίου 1999.
Τα κράτη µέλη έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα προς έγκριση τις εκτιµήσεις τους για την ποσότητα
των κερµάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το 2002,
µαζί µε επεξηγηµατικά σηµειώµατα σχετικά µε τη µεθοδολογία πρόβλεψης,

2 521,7

Ιρλανδία

426,2

Ιταλία

3 700,6

Λουξεµβούργο

100,0

Κάτω Χώρες

1 280,0

Αυστρία

964,5

Πορτογαλία

470,0

Φινλανδία

360,0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Έγκριση της ποσότητας των κερµάτων ευρώ που πρόκειται να
εκδοθούν το 2002
Με την παρούσα απόφαση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει
την ποσότητα των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν από τα
συµµετέχοντα κράτη µέλη το 2002, όπως παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:
(σε εκατοµµύρια ευρώ)
Έκδοση κερµάτων που προορίζονται για
κυκλοφορία και έκδοση συλλεκτικών
κερµάτων (τα οποία δεν προορίζονται για
κυκλοφορία) το 2002

Βέλγιο
Γερµανία

854,5

Άρθρο 2
Τελική διάταξη
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα συµµετέχοντα κράτη µέλη.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 20 ∆εκεµβρίου 2001.

7 513,0

Ελλάδα

726,6

Ισπανία

1 757,5

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
(2001/930/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως τα
άρθρα 15 και 34,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδό του
στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, δήλωσε ότι η τροµοκρατία είναι
µια πραγµατική πρόκληση για ολόκληρο τον κόσµο και για
την Ευρώπη και ότι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας
αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις 28 Σεπτεµβρίου 2001, το Συµβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1373(2001), µε την
οποία επιβεβαιώνεται ότι οι τροµοκρατικές πράξεις αποτελούν απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια και καθορίζονται µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και
ιδιαίτερα την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και της παροχής ασφαλών καταφυγίων στους
τροµοκράτες.
Στις 8 Οκτωβρίου 2001, το Συµβούλιο επιβεβαίωσε την
αταλάντευτη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των
κρατών µελών της να συµµετάσχουν, όσο µπορούν και µε
συντονισµένο τρόπο, στον παγκόσµιο συνασπισµό κατά της
τροµοκρατίας, υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών. Το
Συµβούλιο επίσης επανέλαβε ότι η Ένωση είναι αποφασισµένη να καταπολεµήσει τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, σε στενή συνεργασία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.

(6)

Υπ’ αυτές τις έκτακτες συνθήκες, απαιτείται δράση από την
Κοινότητα για την εφαρµογή ορισµένων από τα απαριθµούµενα παρακάτω µέτρα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
Θεωρείται έγκληµα η εκ προθέσεως παροχή ή συλλογή κεφαλαίων,
µε οποιοδήποτε µέσο, άµεσα ή έµµεσα, από πολίτες ή εντός του
εδάφους κάθε κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό
να χρησιµοποιηθούν τα κεφάλαια, ή εν γνώσει ότι θα χρησιµοποιηθούν, για τη διάπραξη τροµοκρατικών πράξεων.
Άρθρο 2
∆εσµεύονται κεφάλαια και λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία ή οικονοµικοί πόροι:
— προσώπων που διαπράττουν, ή αποπειρώνται να διαπράξουν,
τροµοκρατικές πράξεις ή συµµετέχουν ή διευκολύνουν τη διάπραξη τροµοκρατικών πράξεων,
— οντοτήτων που τελούν υπό την ιδιοκτησία των εν λόγω
προσώπων ή ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από αυτά, και
— προσώπων και οντοτήτων που δρουν εξ ονόµατος ή κατ’ εντολή
αυτών των προσώπων και οντοτήτων,
συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαίων που απορρέουν ή προέρχονται από ιδιοκτησία που ανήκει ή ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από
τα πρόσωπα αυτά καθώς και από τα συνδεόµενα µε αυτά πρόσωπα
και οντότητες.

Στις 19 Οκτωβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
δήλωσε ότι είναι αποφασισµένο να καταπολεµήσει κάθε
µορφή τροµοκρατίας παντού στον κόσµο και ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση του συνασπισµού
της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέµηση κάθε
µορφής τροµοκρατίας, παραδείγµατος χάρη, µε την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρησιακών υπηρεσιών στις οποίες έχει ανατεθεί η καταπολέµηση της τροµοκρατίας και συγκεκριµένα της Ευρωπόλ, της Eurojust, των
υπηρεσιών πληροφοριών, των αστυνοµικών υπηρεσιών και
των δικαστικών αρχών,

Κεφάλαια, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονοµικές
πηγές ή χρηµατοοικονοµικές ή άλλες συναφείς υπηρεσίες δεν τίθενται στη διάθεση, αµέσως ή εµµέσως προς όφελος:

Έχει ήδη αναληφθεί δράση για την εφαρµογή ορισµένων
από τα απαριθµούµενα παρακάτω µέτρα.

— προσώπων και οντοτήτων που ενεργούν εξ ονόµατος ή κατ’
εντολή αυτών των προσώπων.

Άρθρο 3

— προσώπων που διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν ή
διευκολύνουν ή συµµετέχουν στη διάπραξη τροµοκρατικών
πράξεων,
— οντοτήτων που τελούν υπό την ιδιοκτησία των εν λόγω
προσώπων ή ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από αυτά, και
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Άρθρο 4

Άρθρο 11

Λαµβάνονται µέτρα για την καταστολή κάθε µορφής υποστήριξης,
ενεργητικής ή παθητικής, σε οντότητες ή πρόσωπα που συµµετέχουν σε τροµοκρατικές πράξεις, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων
για την καταστολή της στρατολόγησης µελών τροµοκρατικών
οµάδων και για την εξάλειψη του εφοδιασµού των τροµοκρατών µε
όπλα.

Λαµβάνονται µέτρα για την ενίσχυση και επιτάχυνση της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών, ιδιαίτερα όσον αφορά δράσεις
ή κινήσεις τροµοκρατών ή δικτύων τροµοκρατών, παραχάραξη ή
πλαστογράφηση ταξιδιωτικών εγγράφων, λαθρεµπόριο όπλων,
εκρηκτικών ή ευαίσθητων υλικών, χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας από τροµοκρατικές οµάδες και την απειλή που αντιπροσωπεύει
η κατοχή όπλων µαζικής καταστροφής από τροµοκρατικές οµάδες.

Άρθρο 5
Λαµβάνονται µέτρα για να παρεµποδιστεί η διάπραξη τροµοκρατικών πράξεων, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής έγκαιρης προειδοποίησης µεταξύ κρατών µελών ή µεταξύ κρατών µελών και
τρίτων κρατών µε ανταλλαγή πληροφοριών.
Άρθρο 6
∆εν παρέχεται ασφαλές καταφύγιο σε όσους χρηµατοδοτούν, σχεδιάζουν, υποστηρίζουν ή διαπράττουν τροµοκρατικές πράξεις, ή
παρέχουν ασφαλή καταφύγια.
Άρθρο 7
Λαµβάνονται µέτρα ώστε τα πρόσωπα που χρηµατοδοτούν, σχεδιάζουν, διευκολύνουν ή διαπράττουν τροµοκρατικές πράξεις να µην
µπορούν να χρησιµοποιούν τα εδάφη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διάπραξη αυτών των πράξεων εναντίον των
κρατών µελών ή τρίτων κρατών ή των πολιτών τους.
Άρθρο 8
Τα πρόσωπα που συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση, το σχεδιασµό,
την προετοιµασία ή τη διάπραξη τροµοκρατικών πράξεων ή την
υποστήριξη των εν λόγω πράξεων προσάγονται στη δικαιοσύνη· οι
τροµοκρατικές αυτές πράξεις ορίζονται ως σοβαρά ποινικά αδικήµατα στις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις των κρατών
µελών και η τιµωρία αντικατοπτρίζει δεόντως τη σοβαρότητα των
τροµοκρατικών αυτών πράξεων.
Άρθρο 9

Άρθρο 12
Ανταλλάσσονται πληροφορίες µεταξύ κρατών µελών ή µεταξύ
κρατών µελών και τρίτων κρατών σύµφωνα µε το διεθνές και το
εθνικό δίκαιο και ενισχύεται η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών ή
µεταξύ κρατών µελών και τρίτων κρατών όσον αφορά διοικητικά
και δικαστικά θέµατα για την πρόληψη της διάπραξης τροµοκρατικών πράξεων.
Άρθρο 13
Ενισχύεται η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών ή µεταξύ κρατών
µελών και τρίτων κρατών, ιδιαίτερα µέσω διµερών και πολυµερών
ρυθµίσεων και συµφωνιών για την πρόληψη και την καταστολή
τροµοκρατικών επιθέσεων καθώς και για την ανάληψη δράσης κατά
των δραστών τροµοκρατικών πράξεων.
Άρθρο 14
Τα κράτη µέλη καθίστανται το συντοµότερο δυνατό συµβαλλόµενα
µέρη των σχετικών διεθνών συµβάσεων και πρωτοκόλλων που αφορούν την τροµοκρατία, κατάλογος των οποίων περιέχεται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 15
Τα κράτη µέλη εντείνουν τη συνεργασία και εφαρµόζουν πλήρως
τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις και πρωτόκολλα σχετικά µε την
τροµοκρατία, καθώς και τις αποφάσεις 1269(1999) και
1368(2001) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.
Άρθρο 16

Τα κράτη µέλη παρέχουν αµοιβαίως, καθώς και σε τρίτα κράτη, τη
µεγαλύτερη δυνατή συνδροµή σε δικαστικές έρευνες ή ποινικές
διαδικασίες που αφορούν χρηµατοδότηση ή υποστήριξη τροµοκρατικών πράξεων, σύµφωνα µε το διεθνές ή το εθνικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης της συνδροµής για την αναζήτηση αναγκαίων για τις
διαδικασίες αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή
κράτους µέλους ή τρίτου κράτους.

Λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων
των διεθνών κανόνων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, πριν από
τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι ο αιτών άσυλο δεν σχεδίασε, διευκόλυνε ή συµµετείχε στη διάπραξη τροµοκρατικών πράξεων. Το Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, εφόσον ενδείκνυται,
προτάσεις στον τοµέα αυτόν.

Άρθρο 10

Άρθρο 17

Οι κινήσεις των τροµοκρατών ή των τροµοκρατικών οµάδων παρεµποδίζονται µε αποτελεσµατικούς συνοριακούς ελέγχους και ελέγχους για την έκδοση εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών
εγγράφων, και βάσει µέτρων για την πρόληψη της πλαστογραφίας,
της παραποίησης ή της δολίας χρήσης εγγράφων ταυτότητας και
ταξιδιωτικών εγγράφων. Το Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της
Επιτροπής να υποβάλει, εφόσον ενδείκνυται, προτάσεις στον τοµέα
αυτόν.

Λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο προκειµένου να
διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται κατάχρηση του καθεστώτος του
πρόσφυγα από δράστες, οργανωτές ή παροχείς διευκολύνσεων για
τη διάπραξη τροµοκρατικών πράξεων και ότι οι ισχυρισµοί πολιτικών κινήτρων δεν αναγνωρίζονται ως λόγοι για την απόρριψη
αιτήσεων έκδοσης πιθανολογούµενων τροµοκρατών. Το Συµβούλιο
σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, εφόσον ενδείκνυται, προτάσεις στον τοµέα αυτόν.
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Άρθρο 18
Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσµατα την ηµέρα της υιοθέτησης της.
Άρθρο 19
Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των αναφεροµένων στο άρθρο 14 διεθνών συµβάσεων και πρωτοκόλλων που αφορούν την τροµοκρατία
1. Σύµβαση περί παραβάσεων και άλλων τινών πράξεων τελουµένων επί αεροσκαφών — Τόκιο 14.9.63.
2. Σύµβαση για την καταστολή της παράνοµης υφαρπαγής αεροσκαφών — Χάγη, 16.12.70.
3. Σύµβαση για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας — Μόντρεαλ, 23.9.71.
4. Σύµβαση για την πρόληψη και την τιµωρία εγκληµάτων που στρέφονται κατά των διεθνώς προστατευοµένων προσώπων
συµπεριλαµβανοµένων των διπλωµατικών αντιπροσώπων — Νέα Υόρκη, 14.12.73.
5. Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας — Στρασβούργο, 27.1.77.
6. Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων — Νέα Υόρκη, 17.12.79.
7. Σύµβαση για την φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού — Βιέννη, 3.3.80.
8. Πρωτόκολλο για την καταστολή των παράνοµων πράξεων βίας στα αεροδρόµια που εξυπηρετούν τη διεθνή αεροπορία που
συµπληρώνει τη σύµβαση για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας —
Μόντρεαλ, 24.2.88.
9. Σύµβαση για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας — Ρώµη, 10.3.88.
10. Πρωτόκολλο για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας σταθερών εξεδρών που ευρίσκονται στην
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα — Ρώµη, 10.3.88.
11. Σύµβαση για τη σήµανση πλαστικών εκρηκτικών µε σκοπό τον εντοπισµό τους — Μόντρεαλ, 1.3.91.
12. Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την καταστολή των τροµοκρατικών επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες — Νέα Υόρκη,
15.12.97.
13. Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας — Νέα Υόρκη, 9.12.99.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2001
για την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
(2001/931/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα
άρθρα 15 και 34,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδό του
στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, δήλωσε ότι η τροµοκρατία είναι
µια πραγµατική πρόκληση για ολόκληρο τον κόσµο και για
την Ευρώπη και ότι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας
αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε,
στις 28 Σεπτεµβρίου 2001, την απόφαση 1373(2001) η
οποία καθορίζει µια ευρεία στρατηγική για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, και ιδιαίτερα την καταπολέµηση
της χρηµατοδότησής της.

(3)

Το Συµβούλιο επανέλαβε στις 8 Οκτωβρίου 2001, ότι η
Ένωση είναι αποφασισµένη να καταπολεµήσει τις πηγές
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, σε στενή συνεργασία µε
τις Ηνωµένες Πολιτείες.

(4)

Στις 26 Φεβρουαρίου 2001, το Συµβούλιο, σύµφωνα µε
την απόφαση 1333(2000) του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών, υιοθέτησε την κοινή θέση 2001/154/
ΚΕΠΠΑ (1) η οποία προβλέπει, µεταξύ άλλων, το πάγωµα
των κεφαλαίων του Ουσάµα Μπιν Λάντεν και των ατόµων
και οντοτήτων που συνδέονται µε αυτόν. Κατά συνέπεια, τα
εν λόγω πρόσωπα, οµάδες και οντότητες δεν καλύπτονται
από την παρούσα κοινή θέση.

(5)

(6)

(7)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει πρόσθετα µέτρα για
την εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών 1373(2001).
Τα κράτη µέλη διαβίβασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρµογή ορισµένων από αυτά
τα πρόσθετα µέτρα.
Η δράση της Κοινότητας είναι αναγκαία προκειµένου να
εφαρµοστούν ορισµένα από τα πρόσθετα αυτά µέτρα· η
δράση των κρατών µελών είναι επίσης αναγκαία, ιδίως όσον
αφορά την εφαρµογή µορφών αστυνοµικής και δικαστικής
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Η παρούσα κοινή θέση εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων στα πρόσωπα, οµάδες και οντότητες που
ενέχονται σε τροµοκρατικές πράξεις και τα οποία παρατίθενται στο
παράρτηµα.
(1) ΕΕ L 57 της 27.2.2001, σ. 1.

2.
Για τους σκοπούς της παρούσας κοινής θέσης ως, «πρόσωπα,
οµάδες και οντότητες που ενέχονται σε τροµοκρατικές πράξεις»
νοούνται:
— πρόσωπα που διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν τροµοκρατικές πράξεις ή συµµετέχουν στην τέλεση τροµοκρατικών
πράξεων ή τις διευκολύνουν,
— οµάδες και οντότητες ιδιοκτησίας ή υπό τον άµεσο ή έµµεσο
έλεγχο των εν λόγω προσώπων και πρόσωπα, οµάδες και
οντότητες που ενεργούν εξ ονόµατος ή κατ’ εντολήν τέτοιων
προσώπων, οµάδων, οντοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των
κεφαλαίων που απορρέουν ή προέρχονται από ιδιοκτησία που
ανήκει ή ελέγχεται άµεσα ή έµµεσα από τα πρόσωπα αυτά και
τα συνδεόµενα µε αυτά πρόσωπα, οµάδες και οντότητες.
3.
Για τους σκοπούς αυτής της κοινής θέσης, ως «τροµοκρατική
πράξη» νοείται µια από τις ακόλουθες εκ προθέσεως πράξεις η
οποία, εκ της φύσεώς της ή των συνθηκών της, είναι δυνατόν να
προσβάλει σοβαρά χώρα ή διεθνή οργανισµό, όπως ορίζεται ως
αξιόποινη πράξη από το εθνικό δίκαιο, όταν ο δράστης την διαπράττει µε σκοπό:
i) να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσµό ή
ii) να εξαναγκάσει αδικαιολόγητα µια κυβέρνηση ή ένα διεθνή
οργανισµό να εκτελέσουν ή να παραλείψουν οποιαδήποτε
πράξη, ή
iii) να αποσταθεροποιήσει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις πολιτικές, συνταγµατικές, οικονοµικές ή κοινωνικές δοµές
µιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισµού:
α) προσβολή κατά της ζωής προσώπου, η οποία είναι δυνατόν
να επιφέρει το θάνατο,
β) προσβολή κατά της σωµατικής ακεραιότητας προσώπου,
γ) απαγωγή ή αρπαγή προσώπων,
δ) πρόκληση µαζικών καταστροφών σε κυβερνητικές ή δηµόσιες εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακά συστήµατα, εγκαταστάσεις υποδοµής, περιλαµβανοµένων και των συστηµάτων
πληροφορικής, σταθερές εξέδρες που ευρίσκονται επί της
ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, δηµόσιους χώρους ή ιδιωτικές ιδιοκτησίες, που θα µπορούσαν να εκθέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή να προξενήσουν σηµαντικές οικονοµικές απώλειες,
ε) κατάληψη αεροσκαφών ή πλοίων ή άλλων µέσων µαζικής
µεταφοράς ή µεταφοράς εµπορευµάτων,
στ) κατασκευή, κατοχή, κτήση, µεταφορά, προµήθεια ή χρήση
πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυρηνικών, βιολογικών και χηµικών όπλων καθώς και, όσον αφορά τα βιολογικά και χηµικά όπλα, έρευνα και ανάπτυξη,
ζ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών ή πρόκληση πυρκαγιών,
πληµµυρών ή εκρήξεων, µε αποτέλεσµα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο,
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η) διαταραχή ή διακοπή του εφοδιασµού ύδατος, ηλεκτρικής
ενέργειας ή κάθε άλλου βασικού φυσικού πόρου, µε αποτέλεσµα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο,
θ) απειλή τέλεσης µιας εκ των πράξεων που απαριθµούνται
στα σηµεία α) έως η),
ι) η αρχηγία τροµοκρατικής οµάδας,
ια) η συµµετοχή στις δραστηριότητες τροµοκρατικής οµάδας,
µεταξύ άλλων µε την παροχή σε αυτήν πληροφοριών ή
υλικών µέσων ή µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων
της, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η συµµετοχή
αυτή θα συµβάλει στις εγκληµατικές δραστηριότητες της
οµάδας,
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «τροµοκρατική
οµάδα» νοείται η δοµηµένη και ήδη επί ορισµένο χρονικό διάστηµα
υφιστάµενη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων που ενεργούν
από κοινού προκειµένου να τελέσουν τροµοκρατικές πράξεις. Ο
όρος «δοµηµένη ένωση» σηµαίνει µια ένωση που δεν συγκροτήθηκε
τυχαία µε σκοπό να διαπράξει αµέσως µια τροµοκρατική πράξη και
η οποία δεν έχει απαραιτήτως τυπικά καθορισµένους ρόλους των
µελών της, συνέχεια στη σύνθεσή της ή πολυσύνθετη δοµή.
4.
Ο κατάλογος του παραρτήµατος καταρτίζεται βάσει ακριβών
πληροφοριών ή στοιχείων του σχετικού φακέλου τα οποία δεικνύουν ότι έχει ληφθεί απόφαση από αρµόδια αρχή έναντι συγκεκριµένων προσώπων, οµάδων και οντοτήτων, είτε η εν λόγω απόφαση αφορά την έναρξη ανακριτικών πράξεων ή ποινικής διώξεως
για µια τροµοκρατική πράξη ή την απόπειρα τέλεσης ή τη συµµετοχή ή τη διευκόλυνση µιας τέτοιας πράξης βάσει σοβαρών και
αξιοπίστων αποδείξεων ή ενδείξεων είτε καταδίκη για τέτοιες πράξεις. Πρόσωπα, οµάδες και οντότητες που προσδιορίζονται από το
Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών ότι έχουν σχέση µε
την τροµοκρατία και κατά των οποίων έχει διατάξει κυρώσεις
µπορούν να συµπεριληφθούν στον κατάλογο αυτό.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ως «αρµόδια
αρχή»νοείται δικαστική αρχή ή, εάν δικαστικές αρχές δεν έχουν
αρµοδιότητα στον τοµέα τον οποίο καλύπτει η παρούσα παράγραφος, ισοδύναµη αρµόδια αρχή στον εν λόγω τοµέα.
5.
Το Συµβούλιο µεριµνά προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα
ονόµατα φυσικών ή νοµικών προσώπων, οµάδων ή οντοτήτων τα
οποία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα περιέχουν επαρκή
συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσµατική
διαπίστωση της ταυτότητας συγκεκριµένων ατόµων, νοµικών
προσώπων, οντοτήτων ή οργανισµών διευκολύνοντας έτσι την
αθωότητα αυτών οι οποίοι φέρουν το αυτό ή παρόµοιο όνοµα.
6.
Τα ονόµατα των προσώπων και οντοτήτων τα οποία περιλαµβάνονται στον κατάλογο εξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον µια φορά το εξάµηνο, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η διατήρηση τους στον κατάλογο δικαιολογείται.

28.12.2001
Άρθρο 2

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενεργούσα εντός των ορίων των εξουσιών
που της απονέµει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αποφασίζει τη δέσµευση κεφαλαίων και άλλων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονοµικών πηγών
προσώπων, οµάδων και οντοτήτων που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 3
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενεργούσα εντός των ορίων των εξουσιών
που της απονέµει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, διασφαλίζει ότι κεφάλαια, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονοµικές πηγές ή χρηµατοοικονοµικές ή άλλες
συναφείς υπηρεσίες δεν τίθενται στη διάθεση, αµέσως ή εµµέσως,
προς όφελος προσώπων, οµάδων και οντοτήτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη παρέχουν αµοιβαίως, δια της αστυνοµικής και
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στα πλαίσια του
Τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρύτατη
δυνατή συνδροµή στην πρόληψη και καταπολέµηση τροµοκρατικών
πράξεων. Προς το σκοπό αυτό, για τις έρευνες και διαδικασίες τις
οποίες διεξάγουν οι αρχές τους σε σχέση µε οιοδήποτε από τα
πρόσωπα, οµάδες και οντότητες που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα, ασκούν πλήρως, κατόπιν αιτήσεως, τις εξουσίες που
έχουν σύµφωνα µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες
διεθνείς συµφωνίες, διακανονισµούς και συµβάσεις οι οποίες
δεσµεύουν τα κράτη µέλη.
Άρθρο 5
Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία
της υιοθέτησής της.
Άρθρο 6
Η παρούσα κοινή θέση τελεί υπό συνεχή εξέταση.
Άρθρο 7
Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρώτος κατάλογος προσώπων, οµάδων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 (1)

1. ΠΡΟΣΩΠΑ
*— ABAUNZA MARTINEZ, Javier (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 1.1.1965 εις Guernica (Biscay), αριθ. δελτίου
ταυτότητος 78.865.882
*— ALBERDI URANGA, Itziar (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 7.10.1963 εις Durango (Biscay), αριθ. δελτίου
ταυτότητος 78.865.693
*— ALBISU IRIARTE, Miguel (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος της Gestoras Pro-amnistía) γεννηθείς την 7.6.1961 εις San
Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.954.596
*— ALCALDE LINARES, Angel (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./Batasuna) γεννηθείς την 2.5.1943
εις Portugalete (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητος 14.390.353
— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) γεννηθείς
την 26.6.1967 εις Qatif-Bab al Shamal Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας
— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohammed, γεννηθείς εις Al Ihsa Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής
Αραβίας
— AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γεννηθείς την 16.10.1966 εις Tarut Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας
*— ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 8.11.1957 εις Regil (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου
ταυτότητος 15.927.207
— ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour ή ως SALIM, Hassan Rostom) Λίβανος, γεννηθείς το 1960
στο Λίβανο· υπήκοος Λιβάνου
*— ELCORO AYASTUY, Paulo (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος του Jarrai/Haika/Segi) γεννηθείς την 22.10.1973 εις Vergara
(Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.394.062
— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali)
γεννηθείς την 10.7.1965 ή την 11.7.1965 εις El Dibabiya Σαουδικής Αραβίας· υπήκοος Σαουδικής Αραβίας
*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος του Kas/Ekin) γεννηθείς την 2.12.1972 εις
Baracaldo (Biscay), αριθ. δελτίου ταυτότητος 20.172.692
*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 29.4.1967 εις Guernica (Biscay),
αριθ. δελτίου ταυτότητος 44.556.097
*— GOIRICELAYA GONZALEZ, Christina (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.· µέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./Batasuna) γεννηθείσα
την 23.12.1967 εις Vergara (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 16.282.556
*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.) γεννηθείσα την 25.4.1961 εις Escoriaza
(Navarre), αριθ. δελτίου ταυτότητος 16.255.819
— IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, AHMED ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς
το 1963 στο Λίβανο· υπήκοος Λιβάνου
— MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID,Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN,
Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul) γεννηθείς την 14.4.1965 ή 1.3.1964 εις Κουβέιτ· υπήκοος
Κουβέιτ
*— MORCILLO TORRES, Cracia (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.· µέλος τoυ Kas/Ekin) γεννηθείσα την 15.3.1967 εις San
Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 72.439.052
*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.) γεννηθείσα την 27.6.1970 εις San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ.
δελτίου ταυτότητος 34.101.243
— MUGHNIYAH, Imad Fa’iz (γνωστός και ως MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ανώτερος Αξιωµατικός Πληροφοριών της
ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ, γεννηθείς την 7.12.1962 εις Tayr Dibba Λιβάνου, αριθ. διαβατηρίου 432298 (Λιβάνου)
*— MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.· µέλος τoυ Kas/Ekin) γεννηθείσα την 6.7.1976 εις Segura
(Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 35.771.259
*— NARVAEZ GOÒI, Juan Jesús (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 23.2.1961 εις Pamplona (Navarra), αριθ. δελτίου
ταυτότητος 15.841.101
*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.) γεννηθείς την 11.9.1967 εις San Sebastián (Guipúzcoa),
αριθ. δελτίου ταυτότητος 34.084.504
*— ORBE SEVILLANO, Zigor (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος του Jarrai/Haika/Segi) γεννηθείς την 22.9.1975 εις Basauri
(Biscay), αριθ. δελτίου ταυτότητος 45.622.976
*— OTEGUI UNANUE, Mikel (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος του Jarrai/Haika/Segi) γεννηθείς την 8.10.1972 εις Itsasondo
(Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 44.132.976
(1) Τα πρόσωπα που επισηµαίνονται µε * υπόκεινται µόνο στο άρθρο 4.
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*— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος του Jarrai/Haika/Segi) γεννηθείς την 18.9.1964 εις San
Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.976.521
*— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος του Kas/Ekin) γεννηθείς την 9.12.1963 εις
San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.962.687
*— URANGA ARTOLA, Kemen (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./Batasuna) γεννηθείς την
25.5.1969 εις Ondarroa (Biscay), αριθ. δελτίου ταυτότητος 30.627.290
*— VILA MICHELENA, Fermín (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· µέλος τoυ Kas/Ekin) γεννηθείς την 12.3.1970 εις Irún (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητος 15.254.214
2. ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
*— Ιρλανδικός ∆ηµοκρατικός Στρατός Συνέχεια (CIRA)
*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Βασκική Πατρίδα και Ελευθερία (Ε.Τ.Α.)
(Οι ακόλουθες οργανώσεις αποτελούν µέρος της τροµοκρατικής οργάνωσης ΕΤΑ:K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi,
Gestoras pro-amnistía)
*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Αντιφασιστικές Οµάδες Αντίστασης Πρώτη Οκτωβρίου
(G.R.A.P.O.)
— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (τροµοκρατικός κλάδος της Hamas)
*— Loyalist Volunteer Force (LVF)
*— Orange Volunteers (OV)
— Παλαιστινιακή Ισλαµική Τζιχάντ (PIJ)
*— Real IRA (Πραγµατικός ΙΡΑ)
*— Red Hand Defenders (RHD)
*— Επαναστατικοί Πυρήνες
*— ∆εκάτη εβδόµη Νοέµβρη
*— Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας (ΕΛΑ)
*— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
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