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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 64/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Ιανουαρίου 2002
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 15 Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2002.
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 14ης Ιανουαρίου 2002, 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
624
999
052
220
628
999
052
204
220
999
052
204
508
999
052
204
999

153,2
107,4
110,5
74,0
111,3
200,7
249,0
242,2
230,6
188,3
362,2
212,2
254,2
52,5
59,3
23,3
45,0
58,3
99,6
78,9

052
204
464
624
999
052
600
999
060
400
404
720
728
999
400
512
720
999

67,3
85,3
72,0
77,0
75,4
44,4
47,9
46,1
41,6
111,5
86,9
113,0
110,8
92,8
97,1
62,9
88,2
82,7

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 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 65/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Ιανουαρίου 2002
για την τροποποίηση, για έβδοµη φορά, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συµβουλίου για την
απαγόρευση της εξαγωγής ορισµένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσµευσης κεφαλαίων και άλλων οικονοµικών πόρων όσον αφορά
την Ταλιµπάν του Αφγανιστάν, και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 337/2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συµβουλίου, της 6ης
Μαρτίου 2001, για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισµένων
αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσµευσης κεφαλαίων και
άλλων οικονοµικών πόρων όσον αφορά την Ταλιµπάν του Αφγανιστάν, και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 337/2000 (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2604/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος
1 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να τροποποιεί το παράρτηµα Ι βάσει
των αποφάσεων που λαµβάνονται είτε από το Συµβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών είτε από την Επιτροπή
Κυρώσεων Ταλιµπάν.

(2)

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του
Συµβουλίου περιλαµβάνει µε κατάλογο των προσώπων και
των οντοτήτων των οποίων τα κεφάλαια δεσµεύονται δυνάµει του εν λόγω κανονισµού.

(3)

Στις 11 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή Κυρώσεων Ταλιµπάν
αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων και
οντοτήτων στα οποία εφαρµόζεται η δέσµευση των κεφαλαίων και, εποµένως, το παράρτηµα Ι πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ακόλουθα πρόσωπα, οργανισµοί και οντότητες προστίθενται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001:
1. Afghan Support Committee (ASC), επίσης γνωστή ως Lajnat
Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia,
Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, και Ahya Ul Turas, έδρα
των γράφείων: G.T. Road (πιθανώς Grand Trunk Road), κοντά
στο Pushtoon Garhi Pabbi, Πεσαβάρ, Πακιστάν· Cheprahar
Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Ζαλαµπάντ, Αφγανιστάν.
2. Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), επίσης γνωστή ως
Jamiat Ihia Al-Turath Al Islamiya, Revival of Islamic Society
Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath,
έδρα των γραφείων: Πακιστάν και Αφγανιστάν. Σηµείωση: αναγράφονται µόνο τα πακιστανικά και αφγανικά γραφεία της
οντότητας αυτής.
3. Al-Libi Abd Muhsin, επίσης γνωστός ως Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — συνδεόµενος µε 1 και 2.
4. Al-Jaziri, Abu Bakr· εθνικότητα: αλγερινή· διεύθυνση: Πεσαβάρ, Πακιστάν — συνδεόµενος µε 1.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 67 της 9.3.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 54.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων, οι οριζόντιες νοµοθεσίες
των κρατών µελών για την ασφάλεια των προϊόντων, οι
οποίες επιβάλλουν, µεταξύ άλλων, στους οικονοµικούς
φορείς τη γενική υποχρέωση να διαθέτουν στο εµπόριο
µόνον ασφαλή προϊόντα, µπορούν να διαφέρουν µεταξύ
τους όσον αφορά το βαθµό της προστασίας που παρέχουν
στον καταναλωτή. Οι ανοµοιότητες αυτές και η έλλειψη
οριζόντιας νοµοθεσίας σε ορισµένα κράτη µέλη µπορούν να
δηµιουργούν εµπόδια στις συναλλαγές και να στρεβλώνουν
τον ανταγωνισµό εντός της εσωτερικής αγοράς.

(4)

Για να εξασφαλιστεί υψηλός βαθµός προστασίας των καταναλωτών, η Κοινότητα πρέπει να συµβάλει στην προστασία
της υγείας και της ασφάλειάς τους. Μια οριζόντια κοινοτική
νοµοθεσία προβλέπουσα µια γενική επιταγή ασφάλειας των
προϊόντων και περιέχουσα διατάξεις σχετικά µε τις γενικές
υποχρεώσεις των παραγωγών και των διανοµέων, την επιβολή των κοινοτικών απαιτήσεων για την ασφάλεια των
προϊόντων, καθώς και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών
και τη δράση σε κοινοτικό επίπεδο σε ορισµένες περιπτώσεις, θα πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη του σκοπού
αυτού.

(5)

Είναι πολύ δύσκολο να θεσπιστεί κοινοτική νοµοθεσία για
κάθε προϊόν που υπάρχει ή δύναται να δηµιουργηθεί. Χρειάζεται ένα ευρύτατο νοµοθετικό πλαίσιο οριζόντιου
χαρακτήρα για να καλυφθούν τόσο τα προϊόντα αυτά όσο
και τα υπάρχοντα κενά, ιδίως εν αναµονή της αναθεώρησης
της ισχύουσας ειδικής νοµοθεσίας, και για να συµπληρωθούν οι διατάξεις της ισχύουσας ή µελλοντικής ειδικής
νοµοθεσίας, προκειµένου ιδίως να εξασφαλιστεί υψηλός
βαθµός προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, σύµφωνα µε το άρθρο 95 της συνθήκης.

(6)

Συνεπώς, χρειάζεται να θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο µια
γενική επιταγή ασφάλειας για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ή άλλως παρέχονται ή τίθενται στη διάθεση
των καταναλωτών, και τα οποία προορίζονται για τους
καταναλωτές ή ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν από τους
καταναλωτές, υπό ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες, ακόµη
και αν δεν προορίζονται για αυτούς. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις, τα εξεταζόµενα προϊόντα µπορούν να
δηµιουργήσουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια
των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να αποτραπούν. Ωστόσο,
θα πρέπει να εξαιρεθούν ως εκ της φύσεώς τους ορισµένα
µεταχειρισµένα προϊόντα.

(7)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται στα προϊόντα
ανεξάρτητα από τις τεχνικές πώλησής τους, στις οποίες
περιλαµβάνονται η πώληση εξ αποστάσεως και η ηλεκτρονική πώληση.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
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 το οποίο
εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 2 Αυγούστου
2001,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 16 της οδηγίας 92/59/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992, για τη
γενική ασφάλεια των προϊόντων (4), τέσσερα έτη µετά την
ηµεροµηνία που ορίζεται για τη θέση σε εφαρµογή της εν
λόγω οδηγίας, βάσει έκθεσης της Επιτροπής για την
κτηθείσα πείρα, η οποία συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις, αποφασίζει εάν θα προσαρµόσει την οδηγία 92/59/
ΕΟΚ. Είναι ανάγκη να τροποποιηθεί η οδηγία 92/59/ΕΟΚ,
προκειµένου να συµπληρωθούν, να ενισχυθούν ή να διευκρινιστούν ορισµένες από τις διατάξεις της, υπό το πρίσµα της
κτηθείσας πείρας και των νέων και συναφών εξελίξεων στον
τοµέα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων, καθώς
και των αλλαγών που επήλθαν στη συνθήκη, ιδίως στο
άρθρο 152 για τη δηµόσια υγεία και στο άρθρο 153 για
την προστασία του καταναλωτή και υπό το πρίσµα της
αρχής της προφύλαξης. Η οδηγία 92/59/ΕΟΚ θα πρέπει,
εποµένως, για λόγους σαφήνειας, να αναδιατυπωθεί. Η αναδιατύπωση αυτή αφήνει την ασφάλεια των υπηρεσιών εκτός
του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, δεδοµένου
ότι η πρόθεση της Επιτροπής είναι να εντοπίσει τις ανάγκες,
τις δυνατότητες και τις προτεραιότητες της κοινοτικής
δράσης από πλευράς ασφάλειας των υπηρεσιών και ευθύνης
των παρόχων υπηρεσιών, προκειµένου να υποβάλει τις ενδεδειγµένες προτάσεις.
Είναι σηµαντικό να ληφθούν µέτρα µε σκοπό τη βελτίωση
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η οποία περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του οποίου
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων,
των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 109 καιΕΕ C 154 Ε της 29.5.2000,
σ. 265.
(2) ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σ. 34.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2000 (ΕΕ C
223 της 8.8.2001, σ. 154), κοινή θέση του Συµβουλίου της 12ης
Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ C 93 της 23.3.2001, σ. 24) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2001 και απόφαση του Συµβουλίου της
27ης Σεπτεµβρίου 2001.
4
( ) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24.
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(8)

Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει να αξιολογείται, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές, ιδίως τις κατηγορίες των καταναλωτών που µπορούν να είναι ιδιαίτερα
ευπαθείς στους κινδύνους που παρουσιάζουν τα εξεταζόµενα προϊόντα, ιδίως τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι.

(9)

Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τις υπηρεσίες αλλά, προκειµένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι στόχοι προστασίας,
οι διατάξεις της θα πρέπει να εφαρµόζονται και στα προϊόντα που παρέχονται ή διατίθενται στους καταναλωτές στο
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από αυτούς. Η ασφάλεια του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από τους ίδιους τους παρόχους υπηρεσιών για
την παροχή υπηρεσίας στους καταναλωτές, δεν εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, διότι πρέπει να
εξετάζεται σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της παρεχόµενης
υπηρεσίας. Ειδικότερα, από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται οι εξοπλισµοί επί των οποίων
κυκλοφορούν ή ταξιδεύουν οι καταναλωτές και τους
οποίους χειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών.

(10)

(11)

(12)

τροπές. Για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που συµµορφώνονται µε τα πρότυπα πληρούν τη γενική επιταγή
ασφάλειας, η Επιτροπή, επικουρούµενη από επιτροπή που
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών, θα πρέπει να καθορίσει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα πρότυπα. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στις εντολές προς τους οργανισµούς
τυποποίησης.
(16)

Τα προϊόντα που αρχικά προβλέπονταν αποκλειστικά για
επαγγελµατική χρήση, αλλά στη συνέχεια εισήλθαν στην
αγορά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, διότι, χρησιµοποιούµενα υπό ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες, µπορούν
να παρουσιάσουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια
των καταναλωτών.

Ελλείψει ειδικών ρυθµίσεων και όταν δεν υφίστανται ή δεν
γίνεται προσφυγή στα ευρωπαϊκά πρότυπα που καθορίζονται
κατόπιν εντολής της Επιτροπής, η ασφάλεια των προϊόντων
θα πρέπει να αξιολογείται, ιδίως, βάσει των εθνικών προτύπων που αποτελούν µεταφορά άλλων συναφών ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων, των συστάσεων της Επιτροπής
ή των εθνικών προτύπων, των διεθνών προτύπων, των
κωδίκων ορθής πρακτικής, τα σύγχρονα επίπεδα τεχνολογίας
και ασφάλειας που δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι
καταναλωτές. Εν προκειµένω, οι συστάσεις της Επιτροπής
µπορούν να διευκολύνουν τη συνεπή και αποτελεσµατική
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, εν αναµονή της
καθιέρωσης ευρωπαϊκών προτύπων ή για τους κινδύνους
και/ή τα προϊόντα για τα οποία κρίνεται ότι τα πρότυπα
αυτά δεν είναι εφικτά ή ενδεδειγµένα.

(17)

Ελλείψει ειδικότερων διατάξεων, στο πλαίσιο της κοινοτικής
νοµοθεσίας περί ασφάλειας των οικείων προϊόντων, θα πρέπει να εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, προκειµένου να εξασφαλίζονται η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών.

Η ενδεδειγµένη ανεξάρτητη πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες αρχές, µπορεί να διευκολύνει την
απόδειξη συµµόρφωσης των προϊόντων προς τα εφαρµοστέα
κριτήρια ασφάλειας.

(18)

Είναι σκόπιµο να συµπληρωθεί και µε άλλες υποχρεώσεις
στην υποχρέωση των οικονοµικών φορέων για την τήρηση
της γενικής επιταγής ασφάλειας, εφόσον, υπό ορισµένες
συνθήκες, η δράση των φορέων αυτών είναι απαραίτητη για
την πρόληψη των κινδύνων για τους καταναλωτές.

(19)

Στις πρόσθετες υποχρεώσεις των παραγωγών θα πρέπει να
συµπεριληφθούν η λήψη µέτρων, αναλόγων µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, που θα τους επιτρέπουν να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιάζουν τα
προϊόντα αυτά, η παροχή στους καταναλωτές πληροφοριών
που θα τους επιτρέπουν να αξιολογούν και να προλαµβάνουν τους κινδύνους, η προειδοποίηση των καταναλωτών
για τους κινδύνους που ενέχουν επικίνδυνα προϊόντα που
τους έχουν ήδη διατεθεί, η απόσυρση αυτών των προϊόντων
από την αγορά και, ως έσχατο µέσο, η ανάκληση, όταν
κρίνεται αναγκαίο, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται, ανάλογα µε τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη µέλη,
κατάλληλη µορφή αντιστάθµισης, όπως η ανταλλαγή τους ή
η επιστροφή των χρηµάτων.

(20)

Οι διανοµείς θα πρέπει να συµβάλλουν στην εξασφάλιση της
συµµόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας. Οι
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους διανοµείς εφαρµόζονται κατ’ αναλογία προς τις αντίστοιχες ευθύνες τους. Ειδικότερα, είναι δυνατόν να αποδειχθεί ανέφικτο, στα πλαίσια
φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, να παρέχονται στις αρµόδιες αρχές πληροφορίες και έγγραφα σχετικά µε τους ενδεχόµενους κινδύνους και την προέλευση του προϊόντος για
τα µεµονωµένα µεταχειρισµένα αντικείµενα που παρέχονται
από ιδιώτες.

Εάν ειδική κοινοτική νοµοθεσία καθορίζει απαιτήσεις ασφαλείας που καλύπτουν ορισµένους µόνον κινδύνους ή κατηγορίες κινδύνου για το συγκεκριµένο προϊόν, οι υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων, όσον αφορά τους κινδύνους
αυτούς, είναι οι οριζόµενες από τις διατάξεις της ειδικής
νοµοθεσίας, ενώ για τους άλλους κινδύνους θα πρέπει να
εφαρµόζεται η γενική επιταγή ασφάλειας της παρούσας οδηγίας.

(13)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για τις λοιπές υποχρεώσεις των παραγωγών και των διανοµέων, τις υποχρεώσεις και
τις εξουσίες των κρατών µελών, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τις καταστάσεις ταχείας επέµβασης, καθώς και τη
διάδοση των πληροφοριών και την εµπιστευτικότητα,
ισχύουν για τα προϊόντα που καλύπτονται από ειδικούς
κανόνες του κοινοτικού δικαίου, εάν οι κανόνες αυτοί δεν
περιλαµβάνουν ήδη τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις.

(14)

Για να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική και συνεπής εφαρµογή της γενικής επιταγής ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, είναι σηµαντικό να καθιερωθούν προαιρετικά ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα καλύπτουν ορισµένα προϊόντα
και κινδύνους κατά τρόπο ώστε το προϊόν που συµµορφώνεται προς εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά
ευρωπαϊκού προτύπου, να τεκµαίρεται σύµφωνο προς την εν
λόγω επιταγή.

(15)

L 11/5

Όσον αφορά τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να θεσπιστούν ευρωπαϊκά πρότυπα από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, βάσει εντολών τις οποίες
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Τόσο οι παραγωγοί όσο και οι διανοµείς θα πρέπει να
συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές σε ενέργειες πρόληψης
των κινδύνων και να τις ενηµερώνουν όταν διαπιστώνουν ότι
ορισµένα προϊόντα που προµηθεύουν είναι επικίνδυνα. Η
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα πρέπει να γίνεται η ενηµέρωση αυτή,
προκειµένου να διευκολύνεται η αποτελεσµατική εφαρµογή
της και ταυτόχρονα να προλαµβάνεται η υπέρµετρη επιβάρυνση των οικονοµικών φορέων και των αρχών.

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική επιβολή των υποχρεώσεων παραγωγών και διανοµέων, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να δηµιουργήσουν ή να ορίσουν αρχές επιφορτισµένες µε την παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων
και εξουσιοδοτηµένες να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της επιβολής αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, και να εξασφαλίζουν το σωστό συντονισµό µεταξύ των διαφόρων ορισθεισών αρχών.

(23)

Είναι ιδίως αναγκαίο να συµπεριληφθεί στα ενδεικνυόµενα
µέτρα η εξουσία των κρατών µελών να οργανώνουν ή να
διατάσσουν, άµεσα και αποτελεσµατικά, την απόσυρση των
επικίνδυνων προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά
και, ως έσχατο µέσο, να διατάσσουν, να συντονίζουν και να
οργανώνουν την ανάκληση από τους καταναλωτές των επικίνδυνων προϊόντων που τους έχουν ήδη διατεθεί. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν οι παραγωγοί και οι διανοµείς δεν αποτρέπουν τους κινδύνους για
τους καταναλωτές σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους. Σε
περίπτωση ανάγκης, οι αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις
κατάλληλες εξουσίες και διαδικασίες για να λαµβάνουν και
να εφαρµόζουν ταχέως κάθε αναγκαίο µέτρο.

(24)

Η ασφάλεια των καταναλωτών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από την αποτελεσµατική επιβολή των κοινοτικών επιταγών
ασφαλείας προϊόντων. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να καθιερώσουν συστηµατικές προσεγγίσεις προκειµένου να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα της παρακολούθησης της αγοράς και άλλων εποπτικών δραστηριοτήτων, και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι προσιτές
στο κοινό και στα ενδιαφερόµενα µέρη.

(25)

Η συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών
µελών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων προστασίας της παρούσας οδηγίας. Κατά συνέπεια, κρίνεται
σκόπιµο να ευνοηθεί η λειτουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου
των εποπτικών αρχών των κρατών µελών, µε στόχο να διευκολυνθεί, σε συντονισµό µε τις άλλες κοινοτικές διαδικασίες, ιδίως το Σύστηµα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών
(Rapex), η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας στην
παρακολούθηση της αγοράς και των άλλων εποπτικών
δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα σε σχέση µε την εκτίµηση των
κινδύνων, τις δοκιµές προϊόντων, την ανταλλαγή εµπειρίας
και επιστηµονικής γνώσης, την εκτέλεση κοινών έργων παρα-
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κολούθησης και εντοπισµού, την απόσυρση ή την ανάκληση
των επικίνδυνων προϊόντων.

(26)

Είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση ενιαίου υψηλού βαθµού
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών
και τη διατήρηση της ενότητας της εσωτερικής αγοράς, να
ενηµερώνεται η Επιτροπή για όλα τα µέτρα που περιορίζουν
τη διάθεση ή επιβάλλουν την απόσυρση κάποιου προϊόντος
ή την ανάκλησή του από την αγορά. Τα µέτρα αυτά θα
πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 28, 29 και 30.

(27)

Ο αποτελεσµατικός έλεγχος της ασφάλειας των προϊόντων
απαιτεί την ίδρυση, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ενός
συστήµατος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών σε καταστάσεις σοβαρού κινδύνου που χρήζουν ταχείας επέµβασης και
συνδέονται µε την ασφάλεια κάποιου προϊόντος. Είναι, εξάλλου, ενδεδειγµένο να καθοριστούν στην παρούσα οδηγία
λεπτοµερείς διαδικασίες λειτουργίας του συστήµατος και να
ανατεθεί στην Επιτροπή, επικουρούµενη από συµβουλευτική
επιτροπή, η εξουσία να τις προσαρµόζει.

(28)

Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη θέσπιση µη δεσµευτικών
κατευθυντήριων γραµµών που υποδεικνύουν απλά και σαφή
κριτήρια και πρακτικούς ευπροσάρµοστους κανόνες, ιδίως
για να επιτρέπουν την αποτελεσµατική κοινοποίηση µέτρων
που περιορίζουν τη διάθεση προϊόντων στην αγορά, στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία,
λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των καταστάσεων
που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη και οι οικονοµικοί παράγοντες. Οι κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει, συγκεκριµένα, να περιλαµβάνουν κριτήρια για την εφαρµογή του
ορισµού των σοβαρών κινδύνων, ώστε να διευκολύνεται η
συνεπής εφαρµογή των οικείων διατάξεων σε περίπτωση
τέτοιων κινδύνων.

(29)

Τα κράτη µέλη είναι πρωτίστως αρµόδια, σύµφωνα µε τη
συνθήκη, και ιδίως τα άρθρα 28, 29 και 30, να λαµβάνουν
τα ενδεικνυόµενα µέτρα για επικίνδυνα προϊόντα ευρισκόµενα εντός της επικράτειάς τους.

(30)

Ωστόσο, σε περίπτωση αποκλίσεων από κράτος µέλος σε
κράτος µέλος όσον αφορά την αντιµετώπιση των κινδύνων
από ορισµένα προϊόντα, οι αποκλίσεις αυτές µπορούν να
δηµιουργούν απαράδεκτες ανοµοιότητες στην προστασία
των καταναλωτών και να αποτελούν εµπόδιο στο ενδοκοινοτικό εµπόριο.

(31)

Ενδέχεται να απαιτηθεί η αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων ασφάλειας των προϊόντων, τα οποία χρήζουν ταχείας
επέµβασης, επηρεάζουν ή θα µπορούσαν να επηρεάσουν,
στο άµεσο µέλλον, το σύνολο ή σηµαντικό µέρος της Κοινότητας και, τα οποία ως εκ της φύσεώς τους δεν µπορούν
να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά, ανάλογα µε το επείγον
του προβλήµατος, διά των διαδικασιών που προβλέπονται
στους ειδικούς κανόνες του κοινοτικού δικαίου που εφαρµόζονται στα σχετικά προϊόντα ή στις κατηγορίες
προϊόντων.
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Είναι ανάγκη, εποµένως, να προβλεφθεί ένας κατάλληλος
µηχανισµός ο οποίος θα παρέχει, ως έσχατο µέσο, τη δυνατότητα θέσπισης µέτρων που θα εφαρµόζονται σε ολόκληρη
την Κοινότητα, υπό µορφήν απόφασης απευθυνόµενης προς
τα κράτη µέλη, προκειµένου να αντιµετωπιστούν καταστάσεις οφειλόµενες σε προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρούς
κινδύνους. Μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να συνεπάγεται
την απαγόρευση εξαγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος,
εκτός εάν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπουν τη µερική απαγόρευση ή ακόµη και τη
µη απαγόρευση, ιδίως όταν έχει θεσπισθεί σύστηµα εκ των
προτέρων συγκατάθεσης. Εξάλλου, θα πρέπει να εξετασθεί
το ενδεχόµενο µιας απαγόρευσης εξαγωγής προκειµένου να
αποτραπούν οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των
καταναλωτών. Μια τέτοια απόφαση δεν έχει άµεση εφαρµογή στους οικονοµικούς παράγοντες και, συνεπώς, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα
εφαρµογής της. Τα µέτρα που θεσπίζονται µε τη διαδικασία
αυτή θα πρέπει να είναι ενδιάµεσα, εκτός εάν αφορούν
συγκεκριµένα προϊόντα ή παρτίδες προϊόντων. Για να εξασφαλιστούν η κατάλληλη αξιολόγηση της αναγκαιότητας
και η καλύτερη προετοιµασία τέτοιων µέτρων, τα µέτρα
αυτά θα πρέπει να θεσπίζονται από την Επιτροπή, επικουρούµενη από επιτροπή, µετά από διαβουλεύσεις µε τα κράτη
µέλη και, εάν τίθενται επιστηµονικά ζητήµατα αρµοδιότητας
κοινοτικής επιστηµονικής επιτροπής, µε την αρµόδια επιστηµονική επιτροπή για τον συγκεκριµένο κίνδυνο.

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).
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διατάξεων των κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης λόγω
ελαττωµατικών προϊόντων (2).
(37)

Είναι ανάγκη για τα κράτη µέλη να προβλέπουν ενδεδειγµένα ένδικα µέσα ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων για τα
µέτρα που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές τα οποία περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά ή επιβάλλουν την απόσυρση ή
την ανάκληση κάποιου προϊόντος.

(38)

Επιπλέον, η θέσπιση µέτρων για τα εισαγόµενα προϊόντα,
όπως όσων αφορούν απαγόρευση εξαγωγής, µε στόχο την
αποτροπή των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των
καταναλωτών, πρέπει να συνάδει µε τις διεθνείς υποχρεώσεις
της Κοινότητας.

(39)

Η Επιτροπή θα πρέπει, ανά τακτά διαστήµατα, να εξετάζει
τον τρόπο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία των συστηµάτων εποπτείας της αγοράς, την ταχεία
ανταλλαγή πληροφοριών και τα µέτρα που λαµβάνονται σε
κοινοτικό επίπεδο, σε συνδυασµό και µε άλλα θέµατα ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων στην Κοινότητα, και να
απευθύνει τακτικές εκθέσεις σχετικά προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

(40)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά την προθεσµία µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο και της εφαρµογής της οδηγίας
92/59/EΟΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Στόχος — Πεδίο εφαρµογής — Ορισµοί
(34)

(35)

Για να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική και συνεπής εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, οι διάφορες πτυχές της εφαρµογής της µπορεί να χρειαστεί να εξετάζονται στο πλαίσιο
επιτροπής.

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού στις
πληροφορίες που διαθέτουν οι αρχές σε σχέση µε την ασφάλεια προϊόντος. Πρέπει, ωστόσο, να προστατεύεται το επαγγελµατικό απόρρητο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 287 της
συνθήκης, κατά τρόπο που να συµβιβάζεται µε την ανάγκη
εξασφάλισης της αποτελεσµατικότητας των εποπτικών
δραστηριοτήτων της αγοράς και των µέτρων προστασίας.

Άρθρο 1
1.
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι τα
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή.
2.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα προϊόντα που
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α). Καθεµία από τις διατάξεις της
εφαρµόζεται εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις µε τον ίδιο
στόχο στους κανόνες του κοινοτικού δικαίου, οι οποίες διέπουν
την ασφάλεια των συγκεκριµένων προϊόντων.
Όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές επιταγές ασφάλειας, επιβαλλόµενες από την κοινοτική νοµοθεσία, η παρούσα
οδηγία εφαρµόζεται µόνονγια τις πτυχές, τους κινδύνους ή τις
κατηγορίες κινδύνων που δεν καλύπτονται από τις επιταγές αυτές.
Συνεπώς:
α) το άρθρο 2 στοιχεία β) και γ) και τα άρθρα 3 και 4 δεν
εφαρµόζονται στα προϊόντα αυτά, όσον αφορά τους κινδύνους
ή τις κατηγορίες κινδύνων που διέπονται από ειδική νοµοθεσία·

(36)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώµατα των θυµάτων κατά την έννοια της οδηγίας 85/374/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

β) τα άρθρα 5 έως 18 εφαρµόζονται, εκτός εάν υφίστανται ειδικές
διατάξεις οι οποίες διέπουν το αντικείµενο των άρθρων αυτών
και έχουν τον ίδιο στόχο.
(2) ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 1999/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 141 της 4.6.1999, σ. 20).
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Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
α) «προϊόν»: κάθε προϊόν που —και στο πλαίσιο επίσης µιας
παροχής υπηρεσιών— προορίζεται για τους καταναλωτές ή
ενδέχεται, υπό ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες, να χρησιµοποιηθεί από τους καταναλωτές ακόµη και αν δεν προορίζεται για
αυτούς, και το οποίο παρέχεται ή διατίθεται στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, έναντι τιµήµατος ή δωρεάν, είτε είναι
καινουργές, είτε µεταχειρισµένο ή ανασκευασµένο.
Ο ορισµός αυτός δεν περιλαµβάνει τα µεταχειρισµένα προϊόντα
που διατίθενται ως αντίκες ή ως προϊόντα που πρέπει να
επισκευαστούν ή να ανασκευαστούν πριν από τη χρήση τους,
εφόσον ο προµηθευτής ενηµερώνει σαφώς το πρόσωπο στο
οποίο προµηθεύει το προϊόν για το σκοπό αυτό·
β) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το οποίο, υπό τις συνήθεις ή
ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης
της διάρκειας χρήσης και, ενδεχοµένως, της θέσης σε λειτουργία, της εγκατάστασης και των αναγκών της συντήρησης, δεν
παρουσιάζει κανένα κίνδυνο ή µόνον ελάχιστους κινδύνους
που συµβιβάζονται µε τη χρήση του προϊόντος και οι οποίοι
θεωρούνται αποδεκτοί στο πλαίσιο υψηλού βαθµού προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και συνεπείς
προς αυτόν, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των ακόλουθων
σηµείων:
i) των χαρακτηριστικών του προϊόντος, και ιδίως της
σύνθεσής του, της συσκευασίας, των οδηγιών συναρµολόγησης, και, ενδεχοµένως, της εγκατάστασης και
συντήρησής του·
ii) της επίδρασης που έχει το προϊόν αυτό σε άλλα, όταν είναι
ευλόγως δυνατόν να προβλεφθεί ότι το προϊόν αυτό θα
χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλα προϊόντα·
iii) της παρουσίασης του προϊόντος, της επισήµανσής του, των
προειδοποιήσεων και των οδηγιών χρήσης και διάθεσής
του, καθώς και κάθε άλλης οδηγίας ή πληροφορίας σχετικής µε το προϊόν·
iv) των κατηγοριών καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο
λόγω της χρησιµοποίησης του προϊόντος, ιδίως των παιδιών και των ηλικιωµένων.
Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθµού ασφάλειας ή
προµήθειας άλλων προϊόντων που παρουσιάζουν µικρότερο κίνδυνο, δεν συνιστά επαρκή λόγο για τον χαρακτηρισµό ενός
προϊόντος ως «επικινδύνου»·
γ) «επικίνδυνο προϊόν»: κάθε προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στον
ορισµό του «ασφαλούς προϊόντος» σύµφωνα µε το στοιχείο β)·
δ) «σοβαρός κίνδυνος»: κάθε σοβαρός κίνδυνος, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων που δεν έχουν άµεσες επιπτώσεις, ο οποίος
απαιτεί ταχεία επέµβαση των δηµοσίων αρχών·
ε) «παραγωγός»:
i) ο κατασκευαστής του προϊόντος, όταν είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εµφανίζεται ως κατασκευαστής, αναγράφοντας στο προϊόν το
όνοµά του, το σήµα του ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό
σήµα, ή το πρόσωπο που ανασκευάζει το προϊόν·
ii) ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, εφόσον ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, ή,
ελλείψει αντιπροσώπου εγκατεστηµένου στην Κοινότητα, ο
εισαγωγέας του προϊόντος·
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iii) οι άλλοι επαγγελµατίες στην αλυσίδα του εφοδιασµού,
εφόσον οι δραστηριότητές τους µπορούν να επηρεάσουν
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του προϊόντος·
στ) «διανοµέας»: κάθε επαγγελµατίας στην αλυσίδα του εφοδιασµού η δραστηριότητα του οποίου δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του προϊόντος·
ζ) «ανάκληση»: κάθε µέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή ενός
επικίνδυνου προϊόντος, το οποίο ο παραγωγός ή ο διανοµέας
του έχει ήδη προµηθεύσει ή διαθέσει στους καταναλωτές·
η) «απόσυρση»: κάθε µέτρο µε στόχο να εµποδιστεί η διανοµή, η
έκθεση και η προσφορά επικίνδυνου προϊόντος στους καταναλωτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Γενική επιταγή ασφάλειας, κριτήρια αξιολόγησης της συµµόρφωσης και ευρωπαϊκά πρότυπα
Άρθρο 3
1.
Οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά µόνον
ασφαλή προϊόντα.
2.
Ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές ως προς τις πτυχές που καλύπτονται από την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία όταν, ελλείψει
ειδικών κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την ασφάλειά του, τηρεί
τους ειδικούς κανόνες του εθνικού δικαίου του κράτους µέλους
όπου διατίθεται στο εµπόριο, οι οποίοι έχουν θεσπισθεί σύµφωνα
µε τη συνθήκη, και ιδίως τα άρθρα 28 και 30, και οι οποίοι
καθορίζουν τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που πρέπει να
τηρεί το προϊόν προκειµένου να διατεθεί στο εµπόριο.
Ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές ως προς τους κινδύνους και τις
κατηγορίες κινδύνων που καλύπτονται από τα αντίστοιχα εθνικά
πρότυπα, όταν τηρεί τα µη υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των
οποίων έχουν δηµοσιευθεί από την Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 4. Τα
κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς αυτών των εθνικών
προτύπων.
3.
Σε περιστάσεις άλλες από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 2, η συµµόρφωση ενός προϊόντος προς τη γενική επιταγή
ασφάλειας κρίνεται, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον υπάρχουν:
α) τα µη υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά
αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων, πλην εκείνων της παραγράφου 2·
β) τα πρότυπα που ισχύουν στο κράτος µέλος όπου το προϊόν
διατίθεται στο εµπόριο·
γ) οι συστάσεις της Επιτροπής µε τις οποίες ορίζονται οι
κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση της ασφάλειας
προϊόντος·
δ) οι κώδικες ορθής πρακτικής για την ασφάλεια του προϊόντος,
οι οποίοι ισχύουν στον συγκεκριµένο τοµέα·
ε) οι υφιστάµενες γνώσεις και τεχνικές·
στ) η ασφάλεια την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι
καταναλωτές.
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4.
Η συµµόρφωση ενός προϊόντος προς τα κριτήρια που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της γενικής επιταγής ασφαλείας, ιδίως
προς τις διατάξεις των παραγράφων 2 ή 3, δεν εµποδίζει τις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα
µέτρα για να περιορίσουν τη διάθεσή του στο εµπόριο ή να ζητούν
την απόσυρσή του από την αγορά ή την ανάκλησή του εάν, παρά
τη συµµόρφωση αυτή, αποδεικνύεται ότι το προϊόν είναι επικίνδυνο.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, η
Επιτροπή, ιδία πρωτοβουλία ή αιτήσει κράτους µέλους, αποφασίζει,
µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2, αν το συγκεκριµένο πρότυπο τηρεί τη γενική επιταγή ασφάλειας. Η Επιτροπή
αποφασίζει αν θα προβεί σε δηµοσίευση ή απόσυρση αφού συµβουλευθεί την επιτροπή του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η
Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στα κράτη µέλη.

Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

1.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ευρωπαϊκά
πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο, εκπονούνται ως εξής:

Άλλες υποχρεώσεις παραγωγών και υποχρεώσεις διανοµέων

α) οι απαιτήσεις, βάσει των οποίων εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα
που συµµορφώνονται µε τα πρότυπα αυτά πληρούν τη γενική
επιταγή ασφάλειας, καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου
15 παράγραφος 2·
β) βάσει των απαιτήσεων αυτών, η Επιτροπή, σύµφωνα µε την
οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων
και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες
της κοινωνίας των πληροφοριών (1), ζητά από τους ευρωπαϊκούς
οργανισµούς τυποποίησης να καταρτίσουν πρότυπα που να
καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές·
γ) βάσει των εντολών αυτών, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης εκδίδουν τα πρότυπα αυτά σύµφωνα µε τις αρχές που
περιέχονται στις γενικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των οργανισµών αυτών·
δ) η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ανά τριετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, εντός του πλαισίου της έκθεσης που
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 για τα προγράµµατα
καθορισµού των απαιτήσεων και των εντολών τυποποίησης που
προβλέπονται στα στοιχεία α) και β). Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει ιδίως ανάλυση των λαµβανοµένων αποφάσεων όσον αφορά
τις απαιτήσεις και τις εντολές τυποποίησης που αναφέρονται
στα στοιχεία α) και β) και τα πρότυπα που αναφέρονται στο
εδάφιο γ). Περιλαµβάνει επίσης ενηµέρωση για τα προϊόντα για
τα οποία η Επιτροπή προτίθεται να ορίσει τις εν λόγω απαιτήσεις και εντολές, τους κινδύνους των προϊόντων που πρέπει να
εξεταστούν και τα αποτελέσµατα κάθε προπαρασκευαστικής
εργασίας η οποία αρχίζει στον τοµέα αυτό.
2.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα στοιχεία αναφοράς των κατ’ αυτό τον τρόπο
εγκρινοµένων ευρωπαϊκών προτύπων, που καταρτίζονται σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Εάν κάποιο πρότυπο που εξέδωσαν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας εξασφαλίζει την τήρηση της γενικής επιταγής ασφάλειας, η Επιτροπή
αποφασίζειτη δηµοσίευση των στοιχείων αναφοράς του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα.
Εάν κάποιο πρότυπο δεν εξασφαλίζει την τήρηση της γενικής
επιταγής ασφάλειας, η Επιτροπή αποσύρει από τη δηµοσίευση τα
στοιχεία αναφοράς του, εν όλω ή εν µέρει.
(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).

Άρθρο 5
1.
Εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, οι
παραγωγοί παρέχουν στον καταναλωτή τις κατάλληλες πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να αξιολογήσει τους εγγενείς κινδύνους που παρουσιάζει το προϊόν, κατά τη διάρκεια της συνήθους ή
ευλόγως προβλέψιµης χρήσης του, εφόσον οι κίνδυνοι αυτοί δεν
είναι αµέσως αντιληπτοί χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση, και να
προφυλάσσεται από τους κινδύνους αυτούς.
Η ύπαρξη προειδοποίησης δεν απαλλάσσει κανένα πρόσωπο από
την τήρηση των άλλων απαιτήσεων που καθορίζονται στην
παρούσα οδηγία.
Εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, οι παραγωγοί
λαµβάνουντακατάλληλα µέτρα, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων που προµηθεύουν, τα οποία τους επιτρέπουν:
α) να είναι ενήµεροι για τους κινδύνους που πιθανώς παρουσιάζουν τα προϊόντα αυτά·
β) να επιλέγουν τις κατάλληλες δράσεις, συµπεριλαµβανόµενης, αν
είναι αναγκαίο για την πρόληψη των κινδύνων αυτών, της απόσυρσης από την αγορά, της επαρκούς και αποτελεσµατικής
προειδοποίησης των καταναλωτών ή της ανάκλησης από τους
καταναλωτές.
Τα µέτρα που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο περιλαµβάνουν,
µεταξύ άλλων:
α) την αναγραφή, µέσω του προϊόντος ή της συσκευασίας του, της
ταυτότητας και των στοιχείων του παραγωγού καθώς και των
στοιχείων αναφοράς του προϊόντος ή, ενδεχοµένως, της οικείας
παρτίδος, εκτός εάν η µη αναγραφή είναι δικαιολογηµένη και
β) τη διενέργεια, οσάκις ενδείκνυνται, δειγµατοληπτικών δοκιµών
στα προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο, την εξέταση καταγγελιών και, εφόσον απαιτείται, την τήρηση µητρώου καταγγελιών καθώς και την ενηµέρωση των διανοµέων σχετικά µε τον
έλεγχο των προϊόντων.
Οι ενέργειες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο στοιχείο β), αναλαµβάνονται επί εθελοντικής βάσεως ή κατόπιν αιτήσεως των αρµοδίων αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο στ).
Η ανάκληση πραγµατοποιείται σε έσχατη περίπτωση, όταν οι άλλες
ενέργειες δεν επαρκούν για την πρόληψη των ενδεχόµενων κινδύνων, όταν οι παραγωγοί την κρίνουν αναγκαία ή όταν τους
επιβάλλεται µε µέτρο που λαµβάνει η αρµόδια αρχή. Η ανάκληση
µπορεί να εφαρµόζεται στο πλαίσιο των σχετικών κωδίκων καλής
πρακτικής στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, εφόσον υπάρχουν
τέτοιοι κώδικες.
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2.
Οι διανοµείς υποχρεούνται να ενεργούν επιµελώς ώστε να
συµβάλλουν στην τήρηση των εφαρµοστέων απαιτήσεων ασφάλειας, ιδίως µε το να µην προµηθεύουν προϊόντα, για τα οποία
γνωρίζουν ή για τα οποία θα έπρεπε να γνώριζαν, βάσει των
πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους και της επαγγελµατικής
τους πείρας, ότι δεν συµµορφούνται προς τις απαιτήσεις αυτές.
Εξάλλου, οι διανοµείς, εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, συµµετέχουν στην παρακολούθηση της ασφάλειας
των προϊόντων που διατίθενται στο εµπόριο, ιδιαίτερα µε τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν τους κινδύνους των προϊόντων,
µε τη φύλαξη και την παροχή των αναγκαίων εγγράφων για τον
εντοπισµό της προέλευσης των προϊόντων και µε τη συνεργασία
τους στις δράσεις που αναλαµβάνονται από τους παραγωγούς και
τις αρµόδιες αρχές για την αποφυγή των κινδύνων.Εντός των ορίων
των οικείων δραστηριοτήτων τους, λαµβάνουν µέτρα τα οποία τους
επιτρέπουν να συνεργάζονται αποτελεσµατικά.
3.
Όταν οι παραγωγοί και οι διανοµείς γνωρίζουν ή πρέπει να
γνωρίζουν, βάσει των πληροφοριών που διαθέτουν και της επαγγελµατικής τους πείρας, ότι κάποιο προϊόν που έχουν διαθέσει στην
αγορά παρουσιάζει κινδύνους για τον καταναλωτή ασυµβίβαστους
µε τη γενική επιταγή ασφάλειας, ενηµερώνουν αµέσως τις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών, υπό τους όρους του παραρτήµατος Ι και
αναφέρουν λεπτοµέρειες ιδίως για τις δράσεις που έχουν αναλάβει
προκειµένου να προληφθούν οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές.
Η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 3,
προσαρµόζει τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε την υποχρέωση
παροχής πληροφοριών, η οποία ορίζεται στο παράρτηµα Ι.
4.
Οι παραγωγοί και οι διανοµείς, στο πλαίσιο των οικείων
δραστηριοτήτων τους, συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές, κατόπιν αιτήσεως των τελευταίων, σε δράσεις µε στόχο την αποτροπή
των κινδύνων που παρουσιάζουν προϊόντα που προµηθεύουν ή
έχουν προµηθεύσει. Οι διαδικασίες συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών διαλόγου µε τους παραγωγούς και τους
διανοµείς για τα θέµατα ασφάλειας των προϊόντων, καθορίζονται
από τις αρµόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ειδικές υποχρεώσεις και εξουσίες των κρατών µελών

15.1.2002
Άρθρο 7

Tα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις
που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που
θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν
κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Οι
προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αυτές τις διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 15 Ιανουαρίου 2004 και της
κοινοποιούν επίσης αµελλητί κάθε ενδεχόµενη τροποποίηση που τις
επηρεάζει.
Άρθρο 8
1.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του
άρθρου 6, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µπορούν να
λαµβάνουν τα εξής, µεταξύ άλλων, µέτρα των στοιχείων α) και β)
έως στ), ανάλογα µε την περίπτωση:
α) για κάθε προϊόν:
i) τη διοργάνωση, έστω και µετά τη διάθεση του προϊόντος
στην αγορά ως ασφαλούς, κατάλληλων ελέγχων των
χαρακτηριστικών ασφαλείας του προϊόντος σε επαρκή κλίµακα, µέχρι το τελευταίο στάδιο της χρήσης ή της κατανάλωσής του·
ii) την απαίτηση όλων των αναγκαίων πληροφοριών από τα
ενδιαφερόµενα µέρη·
iii) τη λήψη δειγµάτων προϊόντων για να υποβληθούν σε αναλύσεις ασφαλείας·
β) για κάθε προϊόν που ενδέχεται να παρουσιάσει κινδύνους υπό
ορισµένες προϋποθέσεις:
i) την απαίτηση να φέρει τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις
όσον αφορά τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιάσει,διατυπωµένες κατά τρόπο σαφή και ευκόλως κατανοητό
στις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους όπου το προϊόν
διατίθεται στο εµπόριο·
ii) την υπαγωγή της εµπορίας του σε προϋποθέσεις ώστε να
καθίσταται ασφαλές·
γ) για κάθε προϊόν που ενδέχεται να παρουσιάσει κινδύνους για
ορισµένα άτοµα:
την εντολή να προειδοποιούνται εγκαίρως τα άτοµα αυτά για
τον κίνδυνο µε τον κατάλληλο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης
της δηµοσίευσης ειδικών προειδοποιήσεων·
δ) για κάθε εν δυνάµει επικίνδυνο προϊόν:

Άρθρο 6
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί και οι διανοµείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ούτως ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά να είναι
ασφαλή.
2.
Τα κράτη µέλη συνιστούν ή ορίζουν τις αρχές που είναι
αρµόδιες για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τη
γενική επιταγή ασφάλειας, και µεριµνούν ώστε οι αρχές αυτές να
διαθέτουν και να ασκούντις αναγκαίες εξουσίες για τη λήψη των
κατάλληλων µέτρων αρµοδιότητός τους δυνάµει της παρούσας
οδηγίας.
3.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τα καθήκοντα, τις εξουσίες, την
οργάνωση και τις λεπτοµέρειες συνεργασίας των αρµόδιων αρχών.
Ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη µέλη.

την προσωρινή απαγόρευση της προµήθειας, της πρότασης
προµήθειας ή της έκθεσης του προϊόντος, για την περίοδο που
απαιτείται για τους διάφορους ελέγχους, εξακριβώσεις ή
εκτιµήσεις της ασφάλειας·
ε) για κάθε επικίνδυνο προϊόν:
την απαγόρευση της εµπορίας του προϊόντος και τη θέσπιση
των απαραίτητων συνοδευτικών µέτρων για να εξασφαλιστεί η
τήρηση της απαγόρευσης αυτής·
στ) για κάθε επικίνδυνο προϊόν που ήδη κυκλοφορεί στην αγορά:
i) την εντολή ήτη διοργάνωση της αποτελεσµατικής και
άµεσης απόσυρσης του προϊόντος, και της προειδοποίησης
των καταναλωτών για τους κινδύνους που παρουσιάζει·
ii) την εντολή ή το συντονισµό ή, ενδεχοµένως,τη διοργάνωση
µε τους παραγωγούς και διανοµείς, της ανάκλησής του από
τους καταναλωτές καιτης καταστροφής του υπό τις
κατάλληλες συνθήκες.
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2.
Οσάκις οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών λαµβάνουν
µέτρα, όπως τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, ιδίως µέτρα περί
των οποίων τα στοιχεία δ) έως στ), ενεργούν, σύµφωνα µε τη
συνθήκη, και ιδίως τα άρθρα 28 και 30, κατά τρόπον ώστε τα
µέτρα αυτά να εφαρµόζονται αναλόγως της σοβαρότητας του κινδύνου, και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της προφύλαξης.
Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνουν και ευνοούν την εθελοντική δράση
των παραγωγών και των διανοµέων, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις
που τους επιβάλλονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας, και ιδίως
του κεφαλαίου ΙΙΙ, ενδεχοµένως και µε την κατάρτιση κωδίκων
καλής πρακτικής, ανάλογα µε την περίπτωση.
Εάν παραστεί ανάγκη, διοργανώνουν ή διατάσσουν τα µέτρα που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ), όταν η δράση που
έχουν αναλάβει οι παραγωγοί και οι διανοµείς, σε εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους, δεν είναι ικανοποιητική ή επαρκής. Η ανάκληση
πραγµατοποιείται σε έσχατη περίπτωση και µπορεί να εφαρµόζεται
στο πλαίσιο των σχετικών κωδίκων καλής πρακτικής στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, εφόσον τέτοιοι κώδικες υπάρχουν.
3.
Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να εφαρµόζουν µε τη δέουσα
ταχύτητα, κατάλληλα µέτρα, όπως αυτά της παραγράφου 1 στοιχεία β) έως στ), στην περίπτωση προϊόντων που παρουσιάζουν
σοβαρό κίνδυνο. Οι περιστάσεις αυτές καθορίζονται και αξιολογούνται από τα κράτη µέλη, κατά περίπτωση ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της, λαµβανοµένων υπόψη των κατευθυντήριων γραµµών του
παραρτήµατος ΙΙ σηµείο 8.
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προϊόντος και τις δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης
και ότι οι καταγγελίες αυτές εξετάζονται δεόντως. Τα κράτη µέλη
ενηµερώνουν ενεργώς τους καταναλωτές και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη για τις διαδικασίες που θεσπίζονται για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 10
1.
Η Επιτροπή προωθεί και συµµετέχει στη λειτουργία ευρωπαϊκού δικτύου των αρχών που είναι αρµόδιες στα κράτη µέλη για την
ασφάλεια προϊόντος, ιδίως υπό µορφή διοικητικής συνεργασίας.
2.
Η λειτουργία του δικτύου αυτού αναπτύσσεται σε συντονισµό µε τις άλλες υφιστάµενες κοινοτικές διαδικασίες, ιδίως το
Rapex. Στοχεύει, ιδίως, να διευκολύνει:
α) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την εκτίµηση των κινδύνων, τα επικίνδυνα προϊόντα, τις µεθόδους δοκιµής και τα
αποτελέσµατα των δοκιµών, τις πρόσφατες επιστηµονικές εξελίξεις καθώς και άλλες συναφείς πτυχές για τις δραστηριότητες
ελέγχου·
β) τον καθορισµό και την εκτέλεση κοινών έργων παρακολούθησης
και δοκιµής·
γ) την ανταλλαγή εµπειρογνωµοσύνης και βέλτιστων πρακτικών και
τη συνεργασία σε δραστηριότητες κατάρτισης·
δ) τη βελτίωση της συνεργασίας, σε κοινοτικό επίπεδο, όσον
αφορά τον εντοπισµό, την απόσυρση και την ανάκληση επικίνδυνων προϊόντων.

4.
Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές
δυνάµει του παρόντος άρθρου απευθύνονται, κατά περίπτωση:
α) στον παραγωγό·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

β) εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, στους διανοµείς, και ιδίως στον υπεύθυνο του πρώτου σταδίου διανοµής
στην εθνική αγορά·
γ) σε κάθε άλλο πρόσωπο, όταν απαιτείται, µε στόχο τη συνεργασία σε δράσεις που αναλαµβάνονται προκειµένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από ένα προϊόν.
Άρθρο 9
1.
Για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της αγοράς, µε
στόχο την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και
της ασφάλειας των καταναλωτών,πράγµα που συνεπάγεται συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών τους, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν
την εφαρµογή προσεγγίσεων, οι οποίες χρησιµοποιούν ενδεδειγµένα µέσα και διαδικασίες, που µπορούν να περιλαµβάνουν ιδίως:
α) την κατάρτιση, την περιοδική ανανέωση και την υλοποίηση
προγραµµάτων τοµεακής παρακολούθησης, ανά κατηγορίες
προϊόντων ή κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση των
ενεργειών επιτήρησης, των παρατηρήσεων και των αποτελεσµάτων·
β) την παρακολούθηση και την ενηµέρωση των επιστηµονικών και
τεχνικών γνώσεων που άπτονται της ασφάλειας των προϊόντων·
γ) περιοδικές εξετάσεις και αξιολογήσεις της λειτουργίας των
δραστηριοτήτων ελέγχου και της αποτελεσµατικότητάς τους,
καθώς και, αν χρειάζεται, αναθεώρηση της εφαρµοζόµενης προσέγγισης και οργάνωσης της παρακολούθησης.
2.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι παρέχεται η δυνατότητα
στους καταναλωτές και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλλουν στις αρµόδιες αρχές καταγγελίες σε σχέση µε την ασφάλεια

Ανταλλαγές

πληροφοριών και καταστάσεις
επέµβασης

ταχείας

Άρθρο 11
1.
Όταν ένα κράτος µέλος λαµβάνει µέτρα που περιορίζουν τη
διάθεση προϊόντων στην αγορά ή επιβάλλουν την απόσυρση ή την
ανάκλησή τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1
στοιχεία β) έως στ), ενηµερώνει την Επιτροπή για τα µέτρα αυτά,
εφόσον η κοινοποίηση αυτή δεν απαιτείται δυνάµει του άρθρου 12
ή ειδικής κοινοτικής νοµοθεσίας, παραθέτοντας τους λόγους για
τους οποίους τα έλαβε. Επίσης, ενηµερώνει την Επιτροπή για την
τροποποίηση ή την άρση των µέτρων αυτών.
Εάν το κοινοποιούν κράτος µέλος κρίνει ότι, οι επιπτώσεις του
κινδύνου δεν υπερβαίνουν ή δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το
έδαφός του, προβαίνει στην κοινοποίηση των σχετικών µέτρων,
εφόσον αυτά περιέχουν πληροφορίες που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα κράτη µέλη από άποψη ασφάλειας του
προϊόντος, ιδίως εάν ανταποκρίνονται σε έναν νέο κίνδυνο που δεν
έχει ακόµη επισηµανθεί σε άλλες κοινοποιήσεις.
Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 3, καταρτίζει, µεριµνώντας για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της καλής λειτουργίας του συστήµατος, τις
κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο
8. Αυτές οι γραµµές προτείνουν το περιεχόµενο και το έντυπο
κοινοποίησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, και, ιδίως, προτείνουν συγκεκριµένα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζονται
οι συνθήκες υπό τις οποίες απαιτείται κοινοποίηση για τους σκοπούς του δευτέρου εδαφίου.
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2.
Η Επιτροπή διαβιβάζει την κοινοποίηση στα άλλα κράτη
µέλη, εκτός εάν διαπιστώσει, κατόπιν εξέτασης βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην κοινοποίηση, ότι το µέτρο δεν συνάδει
µε την κοινοτική νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, ενηµερώνει
αµέσως το κράτος µέλος που ξεκίνησε τις ενέργειες.

Άρθρο 12
1.
Όταν ένα κράτος µέλος λαµβάνει ή διεξάγει ή αποφασίζει να
λάβει ή να διεξάγει, να συστήσει ή να συµφωνήσει µε τους παραγωγούς και διανοµείς, µέτρα ή ενέργειες, υποχρεωτικού ή µη
χαρακτήρα, προκειµένου να εµποδίσει, να περιορίσει ή να υποβάλει
σε ιδιαίτερους όρους, στην επικράτειά του, την ενδεχόµενη εµπορία
ή τη χρήση προϊόντων, λόγω σοβαρού κινδύνου, απευθύνει αµέσως
κοινοποίηση στην Επιτροπή, µέσω του Rapex. Ενηµερώνει επίσης
την Επιτροπή, αµελλητί, για την τροποποίηση ή την άρση κάθε
τέτοιου µέτρου ή ενέργειας.
Εάν το κοινοποιούν κράτος µέλος θεωρεί ότι, οι επιπτώσεις του
κινδύνου δεν υπερβαίνουν ή δεν µπορούν να υπερβούν την επικράτειά του, ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11,
λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια που προτείνονται στις
κατευθυντήριες γραµµές του παραρτήµατος ΙΙ σηµείο 8.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, τα κράτη µέλη µπορούν,
προτού αποφασίσουν να λάβουν τέτοια µέτρα ή να δροµολογήσουν
τέτοιες ενέργειες, να ανακοινώσουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες
που διαθέτουν σχετικά µε την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου.
Στην περίπτωση σοβαρού κινδύνου,κοινοποιούν στην Επιτροπή τα
προαιρετικά µέτρα τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας
οδηγίας και τα οποία έχουν ληφθεί από παραγωγούς και διανοµείς.
2.
Μόλις λάβει τις κοινοποιήσεις αυτές, η Επιτροπή ελέγχει τη
συµµόρφωσή τους µε το παρόν άρθρο και µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του Rapex και τις διαβιβάζει στα λοιπά κράτη µέλη, τα
οποία, στη συνέχεια, γνωστοποιούν αµέσως στην Επιτροπή τα µέτρα
που λαµβάνουν.
3.
Οι λεπτοµερείς διαδικασίες του Rapex παρατίθενται στο
παράρτηµα ΙΙ. Η Επιτροπή προσαρµόζει τις διαδικασίες αυτές
σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.
4.
Η πρόσβαση στο Rapex είναι ανοικτή στις υποψήφιες χώρες,
τις τρίτες χώρες ή τους διεθνείς οργανισµούς, στο πλαίσιο συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω χωρών ή διεθνών
οργανισµών, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που καθορίζονται στις
συµφωνίες αυτές. Οι συµφωνίες βασίζονται στην αµοιβαιότητα και
περιλαµβάνουν διατάξεις περί εµπιστευτικότητας αντίστοιχες µε τις
ισχύουσες στην Κοινότητα.

Άρθρο 13
1.
Αν η Επιτροπή λάβει γνώση της ύπαρξης σοβαρού κινδύνου
για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών από ορισµένα
προϊόντα σε διάφορα κράτη µέλη, δύναται, κατόπιν διαβουλεύσεων
µε τα κράτη µέλη και, εφόσον τίθενται επιστηµονικά ζητήµατα τα
οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα κοινοτικής επιστηµονικής επιτροπής, µε την επιστηµονική επιτροπή που είναι αρµόδια για τον
συγκεκριµένο κίνδυνο, να λαµβάνει απόφαση, βάσει των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων αυτών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
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άρθρου 15 παράγραφος 2 η οποία υποχρεώνει τα κράτη µέλη να
λάβουν µέτρα, µεταξύ εκείνων που απαριθµούνται στο άρθρο 8
παράγραφος 1 στοιχεία β) έως στ), εάν συγχρόνως:
α) από τις προηγηθείσες διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη προκύπτει ότι, µεταξύ των κρατών µελών υπάρχει αποδεδειγµένη διαφορά όσον αφορά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε ή θα
υιοθετηθείγια την αντιµετώπιση του κινδύνου και
β) ο κίνδυνος είναι αδύνατον, ενόψει της φύσης του προβλήµατος
ασφαλείας που θέτει το προϊόν και µε τρόπο που συνάδει µε το
βαθµό επείγοντος της κατάστασης, να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών που προβλέπονται από την ειδική κοινοτική νοµοθεσία που ισχύει για το συγκεκριµένο προϊόν και
γ) ο κίνδυνος είναι δυνατόν να εξαλειφθεί αποτελεσµατικά µόνον
µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων εφαρµοστέων σε κοινοτικό
επίπεδο, προκειµένου να διασφαλιστεί ενιαίος και υψηλός βαθµός προστασίας της υγείας και της ασφαλείας των καταναλωτών
και η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
2.
Η ισχύς των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
δεν υπερβαίνει το ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται, βάσει της
ίδιας διαδικασίας, για πρόσθετες περιόδους που δεν υπερβαίνουν
το ένα έτος η καθεµία.
Ωστόσο, οι αποφάσεις για ειδικά και κατά τεµάχιο αναγνωριζόµενα
προϊόντα ή παρτίδες προϊόντων, ισχύουν επ’ αόριστον.
3.
Απαγορεύεται η εξαγωγή από την Κοινότητα επικίνδυνων
προϊόντων για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται
στην παράγραφο 1, εκτός εάν η απόφαση προβλέπει άλλως.
4.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την
εφαρµογή των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε
διάστηµα µικρότερο των 20 ηµερών, εκτός εάν στις αποφάσεις
αυτές προβλέπεται διαφορετική προθεσµία.
5.
Οι αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή
των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχουν, εντός
µηνός, τη δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα µέρη να διατυπώσουν τις
απόψεις τους και ενηµερώνουν ανάλογα την Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

∆ιαδικασίες επιτροπής
Άρθρο 14
1.
Τα απαιτούµενα µέτρα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας
όσον αφορά τα κατωτέρω θέµατα, θεσπίζονται µε την κανονιστική
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2:
α) τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 σχετικά µε πρότυπα
που εκδίδουν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης·
β) οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13, οι οποίες επιβάλλουν στα κράτη µέλη την υποχρέωση να λάβουν µέτρα απαριθµούµενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως στ).
2.
Τα απαιτούµενα µέτρα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας
όσον αφορά όλα τα άλλα θέµατα, θεσπίζονται µε τη συµβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

15.1.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 15
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
3.
Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 16
1.
Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές των
κρατών µελών ή η Επιτροπή σχετικά µε τους κινδύνους που παρουσιάζουν προϊόντα για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, είναι γενικά προσιτές στο κοινό, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διαφάνειας, µε την επιφύλαξη των περιορισµών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες ελέγχου και έρευνας. Ειδικότερα, το
κοινό έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του
προϊόντος, τη φύση του κινδύνου και τα ληφθέντα µέτρα.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή προβαίνουν στις αναγκαίες
ενέργειες προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι και το
λοιπό προσωπικό τους υποχρεούνται να µην κοινολογούν πληροφορίες που λαµβάνουν για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας
και οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, εκτός
από τις πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας
των προϊόντων, οι οποίες πρέπει να δηµοσιοποιούνται, εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, προκειµένου να προστατεύεται η υγεία και η
ασφάλεια των καταναλωτών.
2.
Η προστασία του επαγγελµατικού απόρρητου δεν εµποδίζει
τη διαβίβαση χρήσιµων πληροφοριών στις αρµόδιες αρχές µε
σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων ελέγχου και εποπτείας της αγοράς. Οι αρχές που λαµβάνουν πληροφορίες οι οποίες καλύπτονται από το επαγγελµατικό
απόρρητο, εξασφαλίζουν την προστασία τους.
Άρθρο 17
Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής της
οδηγίας 85/374/ΕΟΚ.
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στο ενδιαφερόµενο µέρος, και αναφέρουν τα ένδικα µέσα που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του οικείου κράτους
µέλους καθώς και τις προθεσµίες άσκησής τους.
Στο µέτρο του δυνατού, παρέχεται στα ενδιαφερόµενα µέρη η
δυνατότητα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, πριν από τη λήψη
του µέτρου. Εάν αυτό δεν συνέβη εκ των προτέρων, λόγω του
επείγοντος χαρακτήρα των ληπτέων µέτρων, η δυνατότητα αυτή
τους παρέχεται, σε εύθετο χρόνο, µετά τη θέση σε εφαρµογή του
µέτρου.
Τα µέτρα που επιβάλλουν την απόσυρση ενός προϊόντος ή την
ανάκλησή του, λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη να παροτρύνονται οι
διανοµείς, οι χρήστες και οι καταναλωτές να συµβάλλουν στην
υλοποίηση των µέτρων αυτών.
2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα µέτρα που λαµβάνονται
από τις αρµόδιες αρχές και συνεπάγονται περιορισµούς ως προς τη
διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά ή επιβάλλουν την απόσυρση ή
ανάκλησή του, µπορούν να προσβάλλονται ενώπιον των αρµόδιων
δικαστηρίων.
3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας µε τις οποίες περιορίζεται η διάθεση ενός προϊόντος στην
αγορά ή επιβάλλεται η απόσυρσή του ή η ανάκλησή του, δεν
προδικάζουν επ’ ουδενί την εκτίµηση της ευθύνης του αφορώµενου
µέρους, υπό το πρίσµα του εθνικού ποινικού δικαίου που εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση.

Άρθρο 19
1.
Η Επιτροπή µπορεί να υποβάλλει στην επιτροπή του άρθρου
15 κάθε ζήτηµα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, ιδίως τα
θέµατα ελέγχου που αφορούν δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης της αγοράς.
2.
Ανά τρία χρόνια, αρχής γενοµένης από τις 15 Ιανουαρίου
2004, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Η έκθεση περιλαµβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια
των καταναλωτικών προϊόντων, ιδίως σχετικά µε τη βελτίωση της
ανιχνευσιµότητας των προϊόντων, τη λειτουργία των µηχανισµών
παρακολούθησης της αγοράς, τις εργασίες τυποποίησης, τη λειτουργία του Rapex και τα κοινοτικά µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 13. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή διεξάγει
αξιολογήσεις των σχετικών θεµάτων, ιδιαίτερα των προσεγγίσεων,
συστηµάτων και πρακτικών που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη, υπό
το πρίσµα των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και της λοιπής
κοινοτικής νοµοθεσίας περί ασφάλειας των προϊόντων. Τα κράτη
µέλη παρέχουν στην Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδροµή και ενηµέρωση για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και την προετοιµασία
των εκθέσεων.

Άρθρο 18

Άρθρο 20

1.
Οιοδήποτε µέτρο το οποίο λαµβάνεται δυνάµει της παρούσας
οδηγίας και περιορίζει τη διάθεση στο εµπόριο συγκεκριµένου
προϊόντος ή επιβάλλει την απόσυρσή του ή την ανάκλησή του,
πρέπει να αναφέρει τους κατάλληλους λόγους επί των οποίων
βασίζεται. Τα µέτρα αυτά κοινοποιούνται, το συντοµότερο δυνατό,

Η Επιτροπή εντοπίζει τις ανάγκες, δυνατότητες και προτεραιότητες
της κοινοτικής δράσης για την ασφάλεια των υπηρεσιών και υποβάλλει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2003, έκθεση, συνοδευόµενη από προτάσεις επί
του θέµατος, ανάλογα µε την περίπτωση.
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Άρθρο 21
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία από τις 15 Ιανουαρίου 2004. Πληροφορούν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
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Οι αναφορές στην οδηγία 92/59/ΕΚ λογίζονται ως αναφορές στην
παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτηµα ΙV.
Άρθρο 23

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 θεσπίζονται από τα κράτη µέλη.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 24

Βρυξέλλες, 3 ∆εκεµβρίου 2001.

Άρθρο 22
Η οδηγία 92/59/ΕΟΚ καταργείται από τις 15 Ιανουαρίου 2004,
υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών σχετικά µε
την προθεσµία µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο και εφαρµογής της
εν λόγω οδηγίας, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

Για την Eυρωπαϊκή Κοινότητα

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

F. VANDENBROUCKE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ
ΑΡΧΕΣ
1. Οι πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγραφος 3 ή, ενδεχοµένως, από συγκεκριµένες προδιαγραφές της
κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά το εξεταζόµενο προϊόν, διαβιβάζονται στις ορισθείσες αρµόδιες αρχές στα κράτη µέλη όπου
τα εν λόγω προϊόντα τίθενται ή έχουν τεθεί σε εµπορία ή προµηθεύονται µε άλλον τρόπο στους καταναλωτές.
2. Η Επιτροπή, επικουρούµενη από την επιτροπή του άρθρου 15, καθορίζει το περιεχόµενο και συντάσσει το τυποποιηµένο
έγγραφο κοινοποίησης που προβλέπεται στο παρόν παράρτηµα και µεριµνά ώστε να εξασφαλίζονται η αποτελεσµατικότητα και
η καλή λειτουργία του συστήµατος. Συγκεκριµένα, προτείνει, ενδεχοµένως υπό µορφή οδηγού, απλά και σαφή κριτήρια για
τον καθορισµό ειδικών προϋποθέσεων, ιδίως εκείνων που αφορούν µεµονωµένα προϊόντα ή περιστάσεις, η κοινοποίηση των
οποίων δεν αφορά το παρόν παράρτηµα.
3. Σε περίπτωση σοβαρών κινδύνων, οι πληροφορίες αυτές περιέχουν τουλάχιστον:
α) τις πληροφορίες που επιτρέπουν ακριβή εντοπισµό του συγκεκριµένου προϊόντος ή παρτίδας προϊόντων·
β) πλήρη περιγραφή του κινδύνου που ενέχουν τα οικεία προϊόντα·
γ) όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες προς ανίχνευση του προϊόντος·
δ) περιγραφή της δράσης που έχει αναληφθεί µε σκοπό την πρόληψη των κινδύνων για τους καταναλωτές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ RAPEX ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Το Rapex καλύπτει τα προϊόντα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α), που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία
και την ασφάλεια των καταναλωτών.
Τα φαρµακευτικά προϊόντα, τα οποία διέπονται από τις οδηγίες 75/319/ΕΟΚ (1) και 81/851/ΕΟΚ (2), εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρµογής του Rapex.
2. Το Rapex αποσκοπεί κυρίως στην ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου. Οι κατευθυντήριες
γραµµές που αναφέρονται στο σηµείο 8 καθορίζουν συγκεκριµένα κριτήρια για τον εντοπισµό των σοβαρών κινδύνων.
3. Το κράτος µέλος που προβαίνει στην κοινοποίηση βάσει του άρθρου 12, προσκοµίζει όλες τις λεπτοµέρειες που διαθέτει.
Ιδίως, η κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες που ορίζουν οι κατευθυντήριες γραµµές, που αναφέρονται στο σηµείο 8, και
τουλάχιστον:
α) πληροφορίες για την αναγνώριση του προϊόντος·
β) περιγραφή του ενδεχόµενου κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης και µιας σύνοψης των αποτελεσµάτων τυχόν δοκιµών/αναλύσεων και των πορισµάτων τους, που συµβάλλουν στην εκτίµηση του µεγέθους του κινδύνου·
γ) τη φύση και τη διάρκεια των µέτρων ή των δράσεων που έχουν αναληφθεί ή αποφασιστεί, αν υπάρχουν·
δ) πληροφορίες για τις αλυσίδες εφοδιασµού και τη διανοµή του προϊόντος, ιδίως για τις χώρες προορισµού.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διαβιβάζονται µε χρήση του ειδικού τυποποιηµένου έντυπου κοινοποίησης και µε τα µέσα
που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο σηµείο 8.
Όταν το µέτρο που κοινοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 επιδιώκει τον περιορισµό της εµπορίας ή της χρήσης
κάποιας χηµικής ουσίας ή παρασκευάσµατος, τα κράτη µέλη προσκοµίζουν, το συντοµότερο δυνατό, είτε µια σύνοψη είτε τα
στοιχεία αναφοράς των αντίστοιχων δεδοµένων που σχετίζονται µε την υπό εξέταση ουσία ή παρασκεύασµα και τα γνωστά
και διαθέσιµα υποκατάστατά του, όταν οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν. Γνωστοποιούν επίσης τις αναµενόµενες συνέπειες
του µέτρου στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών σε συνδυασµό µε την εκτίµηση του κινδύνου που πρέπει να
διενεργείται σύµφωνα µε τις γενικές αρχές για την αξιολόγηση κινδύνου των χηµικών ουσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο
10 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 (3), για τις υπάρχουσες ουσίες, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (4), για τις νέες ουσίες. Οι κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο σηµείο 8 ορίζουν τις
λεπτοµέρειες και τις διαδικασίες για τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.
4. Όταν ένα κράτος µέλος έχει ενηµερώσει την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, σχετικά µε
κάποιο σοβαρό κίνδυνο, πριν αποφασίσει τη λήψη µέτρων, πρέπει να ενηµερώσει την Επιτροπή, εντός 45 ηµερών, εάν
επιβεβαιώνει ή τροποποιεί τη συγκεκριµένη πληροφορία.
5. Η Επιτροπή ελέγχει, το συντοµότερο δυνατό, τη συµφωνία των πληροφοριών που λαµβάνει στα πλαίσια του Rapex, µε τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας και, εάν το κρίνει απαραίτητο και προκειµένου να αξιολογήσει την ασφάλεια του προϊόντος,
διεξάγει έρευνα µε δική της πρωτοβουλία. Στην περίπτωση τέτοιας έρευνας, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή, στο
µέτρο του δυνατού, τις απαιτούµενες πληροφορίες.
6. Τα λοιπά κράτη µέλη καλούνται, µόλις παραλαµβάνουν µια κοινοποίηση δυνάµει του άρθρου 12, να ενηµερώνουν την
Επιτροπή, το αργότερο µέσα στην περίοδο που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο σηµείο 8,
σχετικά µε τα ακόλουθα:
α) αν το προϊόν έχει διατεθεί στο εµπόριο στην επικράτειά τους·
β) ποια µέτρα µπορούν να λάβουν σχετικά µε το συγκεκριµένο προϊόν, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τους,
αναφέροντας τους λόγους, όπως π.χ. τη διαφορετική εκτίµηση του κινδύνου ή οποιαδήποτε άλλη περίσταση που
αιτιολογεί την απόφασή τους, ιδίως τη µη διεξαγωγή ενεργειών ή την έλλειψη παρακολούθησης·
γ) κάθε χρήσιµη συµπληρωµατική πληροφορία που έχουν λάβει σχετικά µε τον συγκεκριµένο κίνδυνο, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων τυχόν δοκιµών ή αναλύσεων που διεξήχθησαν.
Οι κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο σηµείο 8, προτείνουν συγκεκριµένα κριτήρια κοινοποίησης των µέτρων η
εµβέλεια των οποίων περιορίζεται στην εθνική επικράτεια και τον τρόπο αντιµετώπισης των κοινοποιήσεων που αφορούν
κινδύνους οι οποίοι θεωρούνται από το κοινοποιούν κράτος µέλος ότι δεν επεκτείνονται πέραν της επικράτειάς του.
(1) ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/38/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 139 της
10.6.2000, σ. 28).
(2) ΕΕ L 317, της 6.11.1981, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/37/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 139 της
10.6.2000, σ. 25).
(3) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
(4) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1/67· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/33/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 136 της
8.6.2000, σ. 90).
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7. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν πάραυτα την Επιτροπή για κάθε τροποποίηση ή άρση του/των εν λόγω µέτρου/µέτρων ή
ενεργειών.
8. Η Επιτροπή εκπονεί και ενηµερώνει τακτικά, µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, τις
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη διαχείριση του Rapex από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη.
9. Η Επιτροπή δύναται να ενηµερώνει τα εθνικά σηµεία επαφής σχετικά µε τα προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους
και εισάγονται ή εξάγονται από την Κοινότητα και τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
10. Η ευθύνη για τις παρεχόµενες πληροφορίες εµπίπτει στο κοινοποιούν κράτος µέλος.
11. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία του συστήµατος, προβαίνοντας ιδίως στην ταξινόµηση και την ευρετηρίαση των
κοινοποιήσεων ανάλογα µε τον βαθµό επείγοντος. Οι λεπτοµερείς διαδικασίες καθορίζονται από τις κατευθυντήριες γραµµές,
που αναφέρονται στο σηµείο 8.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
(ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΡΩΤΟ Ε∆ΑΦΙΟ)
Οδηγία

Προθεσµία µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο

Προθεσµία θέσης σε εφαρµογή

οδηγία 92/59/ΕΟΚ

29 Ιουνίου 1994

29 Ιουνίου 1994
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΑΣ
(ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ∆ΕΥΤΕΡΟ Ε∆ΑΦΙΟ)

Παρούσα οδηγία

Οδηγία 92/59/ΕΟΚ

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

—

Άρθρο 5

Άρθρο 3

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 8

Άρθρο 6

Άρθρο 9

—

Άρθρο 10

—

Άρθρο 11

Άρθρο 7

Άρθρο 12

Άρθρο 8

Άρθρο 13

Άρθρο 9

Άρθρα 14 και 15

Άρθρο 10

Άρθρο 16

Άρθρο 12

Άρθρο 17

Άρθρο 13

Άρθρο 18

Άρθρο 14

Άρθρο 19

Άρθρο 15

Άρθρο 20

—

Άρθρο 21

Άρθρο 17

Άρθρο 22

Άρθρο 18

Άρθρο 23

Άρθρο 19

Παράρτηµα I

—

Παράρτηµα II

Παράρτηµα

Παράρτηµα III

—

Παράρτηµα IV

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης ∆εκεµβρίου 2001
µε την οποία εξουσιοδοτείται η Ιρλανδία να εφαρµόσει διαφοροποιηµένο συντελεστή ειδικού φόρου
κατανάλωσης υπέρ του πετρελαίου ντίζελ µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/81/ΕΟΚ
(2002/23/ΕΚ)
1992, για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών
φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή (2).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/81/EΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου
1992, για την εναρµόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων
κατανάλωσης που επιβάλλονται στα πετρελαιοειδή (1), και ιδίως το
άρθρο 8 παράγραφος 4,

(4)

Η διαφοροποίηση αυτή θα πρέπει να χορηγηθεί σε όλους
τους καταναλωτές πετρελαίου ντίζελ 50 ppm στην Ιρλανδία.

(5)

Το πετρέλαιο ντίζελ µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο τηρεί
τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές (50 ppm) που ορίζονται
στην οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε
την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ (3). Σύµφωνα
µε το άρθρο 4 της οδηγίας αυτής, η χρησιµοποίηση του
πετρελαίου ντίζελ µε περιεκτικότητα σε θείο 50 ppm θα
είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2005.

(6)

Το µέτρο αυτό επιδιώκει ένα περιβαλλοντικό στόχο. Τα
πλεονεκτήµατα όσον αφορά την ποιότητα του αέρα είναι
γνωστά.

(7)

Τα άλλα κράτη µέλη ενηµερώθηκαν σχετικά µε το αίτηµα
αυτό από τις ιρλανδικές αρχές.

(8)

Βάσει των διαθέσιµων επί του παρόντος πληροφοριών, η
Επιτροπή και τα κράτη µέλη θεωρούν ότι η εφαρµογή διαφοροποιηµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα καύσιµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο δεν θα
προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού που να αντιβαίνει
στο κοινό συµφέρον ούτε θα παρεµποδίσει τη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς.

(9)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει το αποτέλεσµα ενδεχόµενων µελλοντικών διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων οι
οποίες είναι δυνατόν να κινηθούν δυνάµει των άρθρων 87
και 88 της συνθήκης, ούτε απαλλάσσει τα κράτη µέλη από
την υποχρέωση να κοινοποιούν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε
το άρθρο 88 της συνθήκης, περιπτώσεις πιθανών κρατικών
ενισχύσεων.

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

(2)

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/81/
EΟΚ, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από
πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε κράτος µέλος να χορηγήσει περαιτέρω απαλλαγές ή
µειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται
στα πετρελαιοειδή για λόγους ειδικής πολιτικής.
Η Ιρλανδία ζήτησε να εξουσιοδοτηθεί να εφαρµόσει διαφοροποιηµένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
πετρέλαιο ντίζελ µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο
(50 ppm). Ο τρέχων συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ντίζελ που χρησιµοποιείται ως καύσιµο είναι 249 ευρώ (ΙΕΠ 196,1) για 1 000 λίτρα. Η
σχεδιαζόµενη διαφοροποίηση, που προβλέπεται στο τµήµα
155 του Νόµου περί Οικονοµικών του 2001 «Finance Act,
2001» ανέρχεται σε 0,076 ευρώ (0,06 IRL) ανά λίτρο.
Συνεπεία του εν λόγω µέτρου, η αξία των διαφοροποιηµένων ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στο
πετρέλαιο ντίζελ στην Ιρλανδία θα είναι 325,2 ευρώ (256,1
IRL) για 1 000 λίτρα για το τυποποιηµένο πετρέλαιο ντίζελ
και 249,0 ευρώ (196,1 IRL) για το πετρέλαιο ντίζελ
50 ppm.
Το µέτρο που προβλέπει η Ιρλανδία τηρεί ούτως τον ελάχιστο κοινοτικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης 245
ευρώ για 1 000 λίτρα που ορίζεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 92/82/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου

(1) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 12· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/74/ΕΚ (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 46).

(2) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/74/ΕΚ.
(3) ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/71/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 287 της
14.11.2000, σ. 46).
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Η Επιτροπή εξετάζει περιοδικά τις µειώσεις και τις απαλλαγές προκειµένου να επαληθεύσει εάν προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό ή στη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και κατά πόσο συνάδουν µε την κοινοτική πολιτική
όσον αφορά το περιβάλλον.
Το Συµβούλιο θα πρέπει να επανεξετάσει την παρούσα απόφαση, βάσει πρότασης της Επιτροπής, όχι αργότερα από τις
31 ∆εκεµβρίου 2004, ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η
εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάµει της παρούσας απόφασης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/81/
EΟΚ, η Ιρλανδία εξουσιοδοτείται να εφαρµόσει διαφοροποιηµένο
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ντίζελ µε
χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο (50 ppm), που χρησιµοποιείται ως
καύσιµο από την 1η Οκτωβρίου 2001.
2.
Η διαφοροποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που δεν
υπερβαίνει 0,076 ευρώ (0,06 IΕΠ) ανά λίτρο καυσίµου, πρέπει να
συνάδει µε τους όρους της οδηγίας 92/82/ΕΟΚ, και ιδίως µε τον
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ελάχιστο συντελεστή που ορίζεται στο άρθρο 5 της εν λόγω
οδηγίας.
Άρθρο 2
Ο διαφοροποιηµένος συντελεστής χορηγείται αδιακρίτως σε όλους
τους χρήστες πετρελαίου ντίζελ µε περιεκτικότητα σε θείο
50 ppm, που αγοράζεται στην Ιρλανδία.
Άρθρο 3
Με την επιφύλαξη προηγούµενης εξέτασης από το Συµβούλιο,
βάσει πρότασης της Επιτροπής, η παρούσα εξουσιοδότηση λήγει
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιρλανδία.
Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. REYNDERS
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων καταγωγής ∆ηµοκρατίας
της Σλοβενίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 14/1]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/24/ΕΚ)
πλοίου-ψυγείου προέλευσης, εκτός από ορισµένα κατεψυγµένα προϊόντα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(6)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ)
της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος
των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων
ή των ψυκτικών αποθηκών και κατάλογος των πλοίωνψυγείων που είναι εγγεγραµµένα κατά την έννοια της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3) παράρτηµα ΙΙ, σηµεία
1 έως 7. Οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να καταρτισθούν µε
βάση ανακοίνωση της VARS στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια,
εναπόκειται στη VARS να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό στην οδηγία
91/493/ΕΟΚ.

(7)

Η VARS παρέσχε επίσηµες διαβεβαιώσεις σχετικά µε την
τήρηση των κανόνων που τάσσονται στο κεφάλαιο V του
παραρτήµατος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και όσον αφορά
την τήρηση υγειονοµικών απαιτήσεων ισοδύναµων προς
εκείνες που θεσπίζονται µε την εν λόγω οδηγία.

(8)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και τη διάθεση αλιευτικών προϊόντων στην αγορά (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (2), και
ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πραγµατοποιήθηκε επιθεώρηση, εξ ονόµατος της Επιτροπής,
στη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας, για να εξακριβωθούν οι
όροι υπό τους οποίους τα αλιευτικά προϊόντα παράγονται,
αποθηκεύονται και αποστέλλονται στην Κοινότητα.

(2)

Οι διατάξεις της σλοβενικής νοµοθεσίας όσον αφορά την
υγειονοµική επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών
προϊόντων δύνανται να θεωρηθούν ως ισοδύναµες µε εκείνες
που θεσπίζονται στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(3)

Συγκεκριµένα, η «κτηνιατρική υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας
της Σλοβενίας (VARS)» είναι σε θέση να επαληθεύει αποτελεσµατικά την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας.

(4)

Είναι σκόπιµο να θεσπιστούν λεπτοµερείς κανόνες σχετικά
µε το υγειονοµικό πιστοποιητικό το οποίο, δυνάµει της
οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να συνοδεύει τις αποστολές
αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από
τη Σλοβενία. Οι κανόνες αυτοί πρέπει, ιδίως, να προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε την ή τις γλώσσες
στις οποίες πρέπει το εν λόγω πιστοποιητικό να συντάσσεται
και την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου ατόµου για την
υπογραφή του πιστοποιητικού.

(5)

Η σήµανση που τίθεται στις συσκευασίες των αλιευτικών
προϊόντων θα πρέπει να περιλαµβάνει το όνοµα της τρίτης
χώρας και τον αριθµό έγκρισης/µητρώου της εγκατάστασης,
του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάµου ή του

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η «κτηνιατρική υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας (VARS)»
είναι η αρµόδια αρχή στη Σλοβενία για την επαλήθευση και την
πιστοποίηση της τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας 91/493/
ΕΟΚ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Άρθρο 2
Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Σλοβενίας
πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
1. Κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αριθµηµένο υγειονοµικό πιστοποιητικό στο πρωτότυπο, δεόντως συµπληρωµένο,
υπογεγραµµένο, µε ηµεροµηνία και αποτελούµενο από ένα µόνο
φύλλο, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα Α.
(3) ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.
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2. Τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριµένες εγκαταστάσεις, τα πλοία-εργοστάσια, τους ψυκτικούς θαλάµους ή τα
πλοία-ψυγεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα Β.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση των χύµα κατεψυγµένων αλιευτικών
προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή συντηρηµένων
τροφίµων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν µε ανεξίτηλους χαρακτήρες τη λέξη «ΣΛΟΒΕΝΙΑ» και τον αριθµό
έγκρισης/µητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου,
του ψυκτικού θαλάµου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.
Άρθρο 3
1.
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες του κράτους µέλους όπου διεξάγονται οι έλεγχοι.
2.
Στα πιστοποιητικά πρέπει να εµφαίνεται το όνοµα, η ιδιότητα
και η υπογραφή του εκπροσώπου της VARS, καθώς και η επίσηµη
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σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, µε διαφορετικό χρώµα από
εκείνο των λοιπών ενδείξεων.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 60ή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

Αριθ. έγκρισης

Ηµεροµηνία λήξης
της έγκρισης

Κατηγορία

165

Delamaris

IZOLA

PP

471

Mariva

PORTOROZ

PP

H-553

Delmar

IZOLA

PP

Υπόµνηµα για τη στήλη «Κατηγορία»
PP:

Πόλη
Περιφέρεια

Ονοµασία

Εγκατάσταση µεταποίησης (Processing Plant)
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων καταγωγής ∆ηµοκρατίας
της Κροατίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 14/2]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/25/ΕΚ)
έως 7. Οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να καταρτισθούν µε
βάση ανακοίνωση της VD στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια,
εναπόκειται στη VD να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό στην οδηγία
91/493/ΕΟΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και τη διάθεση αλιευτικών προϊόντων στην αγορά (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (2), και
ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πραγµατοποιήθηκε επιθεώρηση εξ ονόµατος της Επιτροπής
στη ∆ηµοκρατία της Κροατίας για να εξακριβωθούν οι όροι
υπό τους οποίους τα αλιευτικά προϊόντα παράγονται,
αποθηκεύονται και αποστέλλονται στην Κοινότητα.

(2)

Οι διατάξεις της νοµοθεσίας της Κροατίας όσον αφορά την
υγειονοµική επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών
προϊόντων δύνανται να θεωρηθούν ισοδύναµες µε εκείνες
που θεσπίζονται στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(3)

Συγκεκριµένα, η «Κτηνιατρική ∆ιεύθυνση (VD) του Υπουργείου Γεωργίας και ∆ασών» είναι σε θέση να επαληθεύει
αποτελεσµατικά την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας.

(4)

Είναι σκόπιµο να θεσπιστούν λεπτοµερείς κανόνες σχετικά
µε το υγειονοµικό πιστοποιητικό το οποίο, δυνάµει της
οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να συνοδεύει τις αποστολές
αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από
την Κροατία. Οι κανόνες αυτοί πρέπει, ιδίως, να προσδιορίζουν τον ορισµό υποδείγµατος πιστοποιητικού, τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε την ή τις γλώσσες στις οποίες
πρέπει το εν λόγω πιστοποιητικό να συντάσσεται και την
ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου ατόµου για την υπογραφή
του πιστοποιητικού.

(5)

(6)

Η σήµανση που πρέπει να τίθεται στις συσκευασίες των
αλιευτικών προϊόντων πρέπει να περιλαµβάνει το όνοµα της
τρίτης χώρας και τον αριθµό έγκρισης/µητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάµου ή
του πλοίου-ψυγείου προέλευσης, εκτός από ορισµένα κατεψυγµένα προϊόντα.
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ)
της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος
των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων
ή των ψυκτικών αποθηκών και κατάλογος των πλοίωνψυγείων που είναι εγγεγραµµένα κατά την έννοια της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3) παράρτηµα ΙΙ σηµεία 1

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.
(3) ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.

(7)

Η VD παρέσχε επίσηµες διαβεβαιώσεις σχετικά µε την
τήρηση των κανόνων που τάσσονται στο κεφάλαιο V του
παραρτήµατος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και όσον αφορά
την τήρηση υγειονοµικών απαιτήσεων ισοδύναµων προς
εκείνες που θεσπίζονται µε την εν λόγω οδηγία.

(8)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η «κτηνιατρική διεύθυνση (VD) του Υπουργείου Γεωργίας και
∆ασών» είναι η αρµόδια αρχή στην Κροατία για την επαλήθευση και
την πιστοποίηση της τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας 91/
493/ΕΟΚ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Άρθρο 2
Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Κροατίας
πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
1. Κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αριθµηµένο υγειονοµικό πιστοποιητικό στο πρωτότυπο, δεόντως συµπληρωµένο,
υπογεγραµµένο, µε ηµεροµηνία και αποτελούµενο από ένα µόνο
φύλλο, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα Α.
2. Τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριµένες εγκαταστάσεις, τα πλοία-εργοστάσια, τους ψυκτικούς θαλάµους ή τα
πλοία-ψυγεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα Β.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση των χύµα κατεψυγµένων αλιευτικών
προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή συντηρηµένων
τροφίµων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν µε ανεξίτηλους χαρακτήρες τη λέξη «ΚΡΟΑΤΙΑ» και τον αριθµό έγκρισης/
µητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του
ψυκτικού θαλάµου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.
Άρθρο 3
1.
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες του κράτους µέλους όπου διεξάγονται οι έλεγχοι.
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2.
Στα πιστοποιητικά πρέπει να εµφαίνεται το όνοµα, η ιδιότητα
και η υπογραφή του εκπροσώπου της VD, καθώς και η επίσηµη
σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, µε διαφορετικό χρώµα από
εκείνo των λοιπών ενδείξεων.

15.1.2002
Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 60ή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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L 11/27

L 11/28

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

15.1.2002

15.1.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 11/29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

Αριθ. έγκρισης

Πόλη
Περιφέρεια

Ονοµασία

Ηµεροµηνία λήξης
της έγκρισης

Κατηγορία

3

Marinada, Ltd

SLATINA

PP

6

Mardesic, Ltd

SALI

PP

9

Graso Ltd

PULA

PP

13

Adria, Ltd

ZADAR

PP

14

Marituna Ltd

ZADAR

PP

16

Cenmar, Ltd

ZADAR

PP

17

S.M.S., Ltd

SPLIT

PP

24

Intercommerce, Ltd

UMAG

PP

28

Marikultura
Ltd

PULA

PP

31

Marimirna, Ltd

ROVINJ

PP

32

Adria-Simuni, Ltd

RIJEKA

PP

42

F.M.R., Ltd

ZADAR

PP

47

Sinje More, Ltd

TRIBUNJ

PP

53

SIC Ltd

POREC

PP

58

Lubin, Ltd

ZAGREB

PP

62

Adria Octopus, Ltd

BIOGRAD

PP

86

Stefanutti, Ltd

PAZIN

PP

87

EL.NI.RO., Ltd

ROVINJ

PP

92

Ugor, Ltd

RIJEKA

PP

101

S.T.I. Zeba, Ltd

UMAG

PP

102

Sangulin, Ltd

BIOGRAD

PP

107

Pinazela Ltd

SPLIT

PP

129

Slamka, Ltd

ZADAR

PP

130

San Zak, Ltd

SVETI FILIP JAKOV

PP

133

Conex, Ltd

SOLIN

PP

134

Palinurus, Ltd

SPLIT

PP

136

Marikomerc, Ltd

ZADAR

PP

140

Azzurra, Ltd

ROVINJ

PP

170

Sardina, Ltd

POSTIRE

PP

172

Neptun, Ltd

KOMIZA

PP

Porto

Budava,
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Αριθ. έγκρισης

Πόλη
Περιφέρεια

Ονοµασία

15.1.2002
Ηµεροµηνία λήξης
της έγκρισης

Κατηγορία

178

Jadranka, Ltd

VELA LUKA

PP

187

Mirna, Ltd

ROVINJ

PP

210

Interfish, Ltd

MEDULIN

PP

401

Marina Vinici, Ltd

MURTER

PP

402

Medikomerc, Ltd

POREC

PP

432

Felicita, Ltd

ZAKLOPATICA

PP

453

Z, Ltd

HVAR

PP

500

Tonia, Ltd

POREC

PP

550

Peter Pan Tours, Ltd

VOLOSKO

PP

561

Bingo Trade Ltd

OSIJEK

PP

677

Irida, Ltd

DARUVAR

PP

757

Ittimurter, Ltd

MURTER

PP

758

Kali Tuna, Ltd

ZADAR

PP

766

Ancora Commerce, Ltd

SPLIT

PP

806

S.I.C., Ltd

VABRIGA

PP

824

Krajani Ltd

MALINSKA

PP

903

RO-Trade, Ltd

KRK

PP

1168

Branko I Edi Ltd

MURTER

PP

1176

Palma Ltd

VELI LOSINJ

PP

1200

T.O. Rak

VISKOVO

PP

1255

Pape & Sons Ltd

BENKOVAC

PP

1274

Badioli-Maksan Ltd

PAKOSTANE

PP

1335

Ribarska zadruga Komiza

KOMIZA

PP

1402

Zabika Ltd

NOVI VINODOLSKI

PP

B 001

Marinero I (Meduza d.o.o.)

SPLIT

ZV

B 002

Marinero II (Prosperity d.o.o.)

SPLIT

ZV

B 003

Nikolas (Frank & sons d.o.o.)

SIBENIK

ZV

Υπόµνηµα:
PP: Εγκατάσταση µεταποίησης
ZV: Πλοίο-ψυγειο
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων καταγωγής ∆ηµοκρατίας
της Γκαµπόν
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 14/3]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/26/ΕΚ)
ψυγείων που είναι εγγεγραµµένα κατά την έννοια των
σηµείων 1 έως 7 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 92/48/
ΕΟΚ του Συµβουλίου (3). Οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να
καταρτισθούν µε βάση ανακοίνωση της DGPA στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια, εναπόκειται στη DGPA να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται προς το
σκοπό αυτό στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και τη διάθεση αλιευτικών προϊόντων στην αγορά (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (2), και
ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

(7)

Η DGPA παρέσχε επίσηµες διαβεβαιώσεις σχετικά µε την
τήρηση των κανόνων που τάσσονται στο κεφάλαιο V του
παραρτήµατος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και όσον αφορά
την τήρηση υγειονοµικών απαιτήσεων ισοδύναµων προς
εκείνες που θεσπίζονται µε την εν λόγω οδηγία.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πραγµατοποιήθηκε επιθεώρηση, εξ ονόµατος της Επιτροπής,
στη ∆ηµοκρατία της Γκαµπόν, για να εξακριβωθούν οι όροι
υπό τους οποίους τα αλιευτικά προϊόντα παράγονται,
αποθηκεύονται και αποστέλλονται στην Κοινότητα.

(8)

(2)

Οι διατάξεις της νοµοθεσίας της Γκαµπόν όσον αφορά την
υγειονοµική επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών
προϊόντων δύνανται να θεωρηθούν ως ισοδύναµες µε εκείνες
που θεσπίζονται στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

(3)

Συγκεκριµένα, η «Direction Générale des Pêches et de
l’Aquaculture (DGPA) du Ministère des Eaux et Forêts, de
la Pêche, du Reboisement chagé de l’Environnement et
de la Protection de la Nature» είναι σε θέση να επαληθεύει
αποτελεσµατικά την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας.

(4)

Είναι σκόπιµο να θεσπιστούν λεπτοµερείς κανόνες σχετικά
µε το υγειονοµικό πιστοποιητικό το οποίο, δυνάµει της
οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να συνοδεύει τις αποστολές
αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από
τη Γκαµπόν. Οι κανόνες αυτοί πρέπει, ιδίως, να προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε την ή τις γλώσσες
στις οποίες πρέπει το εν λόγω πιστοποιητικό να συντάσσεται
και την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου ατόµου για την
υπογραφή του πιστοποιητικού.

(5)

(6)

Η σήµανση που τίθεται στις συσκευασίες των αλιευτικών
προϊόντων θα πρέπει να περιλαµβάνει το όνοµα της τρίτης
χώρας και τον αριθµό έγκρισης/µητρώου της εγκατάστασης,
του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάµου ή του
πλοίου-ψυγείου προέλευσης, εκτός από ορισµένα κατεψυγµένα προϊόντα.
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ)
της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος
των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων
ή των ψυκτικών αποθηκών και κατάλογος των πλοίων-

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

Άρθρο 1
Η «Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture (DGPA)
du Ministère des Eaux et Forêts, de la Pêche, du Reboisement
chagé de l’Environnement et de la Protection de la Nature» είναι
η αρµόδια αρχή στη Γκαµπόν για την επαλήθευση και την πιστοποίηση της τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ για
τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Άρθρο 2
Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Γκαµπόν
πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
1. Κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αριθµηµένο υγειονοµικό πιστοποιητικό στο πρωτότυπο, δεόντως συµπληρωµένο,
υπογεγραµµένο, µε ηµεροµηνία και αποτελούµενο από ένα µόνο
φύλλο, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα Α.
2. Τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριµένες εγκαταστάσεις, τα πλοία-εργοστάσια, τους ψυκτικούς θαλάµους ή τα
πλοία-ψυγεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα Β.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση των χύµα κατεψυγµένων αλιευτικών
προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή συντηρηµένων
τροφίµων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν µε ανεξίτηλους χαρακτήρες τη λέξη «ΓΚΑΜΠΟΝ» και τον αριθµό
έγκρισης/µητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου,
του ψυκτικού θαλάµου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.
(3) ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.

L 11/32

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 3
1.
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες του κράτους µέλους όπου διεξάγονται οι έλεγχοι.
2.
Στα πιστοποιητικά πρέπει να εµφαίνεται το όνοµα, η ιδιότητα
και η υπογραφή του εκπροσώπου της DGPA, καθώς και η επίσηµη
σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, µε διαφορετικό χρώµα από
εκείνο των λοιπών ενδείξεων.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 60ή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

15.1.2002
Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2002.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

15.1.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

Αριθ. έγκρισης

Ονοµατολογία

Πόλη
Περιφέρεια

Ηµεροµηνία λήξης
της έγκρισης

Κατηγορία

011

Guoji 801 (Sigapeche)

ZV

012

Ontre IV (Gabo Peche)

ZV

014

Figuereo XVII (Astipeche Gabon)

ZV

015

Rosa Madre (Gabo Peche)

ZV

016

Figuereo X (Astipeche Gabon)

ZV

018

Pesconuba (Gabo peche)

ZV

019

Figuereo XIV (Astipeche Gabon)

ZV

081

Amerger I (Amerger Gabon)

ZV

082

Amerger III (Amerger Gabon)

ZV

083

Amerger VII (Amerger Gabon)

ZV

084

Amerger IX (Amerger Gabon)

ZV

085

Renovation II (Amerger Gabon)

ZV

086

Renovation V (Amerger Gabon)

ZV

087

Renovation VI (Amerger Gabon)

ZV

088

Amerger VIII (Amerger Gabon)

ZV

089

Renovation IV (Amerger Gabon)

ZV

0115

Delfin (Afripesca)

ZV

0121

Figuereo XVI (Astipeche Gabon)

ZV

0122

Eugenie Charles (Oceane)

ZV

0123

Le Groisillon (Oceane)

ZV

1537/B

Amerger Gabon

PP

3259/B

Sigapeche

PP

3434/B

Oceane

PP

Υπόµνηµα για τη στήλη «Κατηγορία»:
PP: Εγκατάσταση µεταποίησης.
ZV: Πλοίο-ψυγείο.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων καταγωγής ∆ηµοκρατίας
της Τουρκίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 14/4]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/27/ΕΚ)
πλοίου-ψυγείου προέλευσης, εκτός από ορισµένα κατεψυγµένα προϊόντα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(6)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ)
της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος
των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων
ή των ψυκτικών αποθηκών και κατάλογος των πλοίωνψυγείων που είναι εγγεγραµµένα κατά την έννοια των
σηµείων 1 έως 7 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 92/48/
ΕΟΚ του Συµβουλίου (3). Οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να
καταρτισθούν µε βάση ανακοίνωση της GDPC στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια, εναπόκειται στη GDPC να διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται προς το
σκοπό αυτό στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(7)

Η GDPC παρέσχε επίσηµες διαβεβαιώσεις σχετικά µε την
τήρηση των κανόνων που τάσσονται στο κεφάλαιο V του
παραρτήµατος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και όσον αφορά
την τήρηση υγειονοµικών απαιτήσεων ισοδύναµων προς
εκείνες που θεσπίζονται µε την εν λόγω οδηγία.

(8)

Επιπλέον, όποτε τα αλιευτικά προϊόντα είναι κατεψυγµένα ή
µεταποιηµένα δίθυρα µαλάκια, η πρώτη ύλη πρέπει να λαµβάνεται από εγκεκριµένες περιοχές παραγωγής όπως καθορίζεται στο παράρτηµα Β της απόφασης 94/777/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 1994, για καθορισµό των
ειδικών όρων εισαγωγής ζώντων, διθύρων µαλακίων, εχινοδέρµων, χιτωνοφόρων και θαλασσίων γαστεροπόδων
καταγωγής Τουρκίας (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 1999/767/ΕΚ (5), τα ανωτέρω δε προϊόντα είτε να αποστειρώνονται είτε να υποβάλλονται σε θερµική επεξεργασία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της απόφασης
93/25/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 11ης ∆εκεµβρίου 1992,
περί εγκρίσεως ορισµένων επεξεργασιών διά των οποίων
αναχαιτίζεται η ανάπτυξη παθογόνων µικροοργανισµών στα
δίθυρα µαλάκια και στα γαστερόποδα της θάλασσας (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 97/
275/ΕΚ (7).

(9)

Επειδή το υγειονοµικό πιστοποιητικό των ανωτέρω
προϊόντων θα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
απόφασης, καταργείται η απόφαση 94/778/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 1994, για καθορισµό των
ειδικών όρων εισαγωγής κατεψυγµένων ή µεταποιηµένων
δίθυρων µαλακίων, εχινοδέρµων, χιτωνοφόρων και θαλασσίων γαστεροπόδων καταγωγής Τουρκίας (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/767/ΕΚ.

(10)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και τη διάθεση αλιευτικών προϊόντων στην αγορά (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (2), και
ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πραγµατοποιήθηκε επιθεώρηση, εξ ονόµατος της Επιτροπής,
στη ∆ηµοκρατία της Τουρκίας, για να εξακριβωθούν οι όροι
υπό τους οποίους τα αλιευτικά προϊόντα παράγονται,
αποθηκεύονται και αποστέλλονται στην Κοινότητα.

(2)

Οι διατάξεις της τουρκικής νοµοθεσίας όσον αφορά την
υγειονοµική επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών
προϊόντων δύνανται να θεωρηθούν ως ισοδύναµες µε εκείνες
που θεσπίζονται στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(3)

Συγκεκριµένα, η «Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας και Ελέγχου
(GDPC) του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων» είναι σε θέση να επαληθεύει αποτελεσµατικά την
εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας.

(4)

Είναι σκόπιµο να θεσπιστούν λεπτοµερείς κανόνες σχετικά
µε το υγειονοµικό πιστοποιητικό το οποίο, δυνάµει της
οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να συνοδεύει τις αποστολές
αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από
την Τουρκία. Οι κανόνες αυτοί πρέπει, ιδίως, να προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε την ή τις γλώσσες
στις οποίες πρέπει το εν λόγω πιστοποιητικό να συντάσσεται
και την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου ατόµου για την
υπογραφή του πιστοποιητικού.

(5)

Η σήµανση που τίθεται στις συσκευασίες των αλιευτικών
προϊόντων θα πρέπει να περιλαµβάνει το όνοµα της τρίτης
χώρας και τον αριθµό έγκρισης/µητρώου της εγκατάστασης,
του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάµου ή του

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

187 της 7.7.1992, σ. 41.
312 της 6.12.1994, σ. 35.
302 της 25.11.1999, σ. 26.
16 της 25.1.1993, σ. 22.
108 της 25.4.1997, σ. 52.
312 της 6.12.1994, σ. 40.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η «Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας και Ελέγχου (GDPC) του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων» είναι η αρµόδια αρχή
στην Τουρκία για την επαλήθευση και την πιστοποίηση της
τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Άρθρο 2
Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Τουρκίας
πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
1. Κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αριθµηµένο υγειονοµικό πιστοποιητικό στο πρωτότυπο, δεόντως συµπληρωµένο,
υπογεγραµµένο, µε ηµεροµηνία και αποτελούµενο από ένα µόνο
φύλλο, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα Α.
2. Τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριµένες εγκαταστάσεις, τα πλοία-εργοστάσια, τους ψυκτικούς θαλάµους ή τα
πλοία-ψυγεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα Β.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση των χύµα κατεψυγµένων αλιευτικών
προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή συντηρηµένων
τροφίµων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν µε ανεξίτηλους χαρακτήρες τη λέξη «ΤΟΥΡΚΙΑ» και τον αριθµό έγκρισης/
µητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του
ψυκτικού θαλάµου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.
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Άρθρο 3

1.
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες του κράτους µέλους όπου διεξάγονται οι έλεγχοι.
2.
Στα πιστοποιητικά πρέπει να εµφαίνεται το όνοµα, η ιδιότητα
και η υπογραφή του εκπροσώπου της GDPC, καθώς και η επίσηµη
σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, µε διαφορετικό χρώµα από
εκείνο των λοιπών ενδείξεων.
Άρθρο 4
Καταργείται η απόφαση 94/778/ΕΚ.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 60ή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

Αριθ. έγκρισης

TR 01 20 30 435

Πόλη
Περιφέρεια

Ονοµασία

Κατηγορία

Altes Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd Sti.

YUREGIR
ADANA

PP

Pakyürek Tarim San. ve Tic. A.S.

ADANA

PP

Caliskan Gida Su Ürn. San. Tic. Ltd Sti.

DINAR
AFYON

PP

TR 06 20 30 70 445

Ahmet Aydeniz Sebze, Meyve Ve Deniz Ürl.
Isleme Tesisi

GÖLBASI
ANKARA

PP

TR 09 30 383

Alba Tar. Su Hayvan Ürünleri San. ve Tic. A.S.

BOZDOGAN
AYDIN

PP

TR 10 10 20 30 185

Kocaman Balikcilik Ihr. ve Ith. Tic. Ltd Sti.

BANDIRMA
BALIKESIR

PP

TR 10 20 70 205

Artur Bal. Ltd Sti. Su Ür. Dez. ve Art. Tes.

AYVALIK
BALIKESIR

PP

Ada Dis Tic. Ltd Sti.

AYVALIK
BALIKESIR

PP

Tavsanlar Balikcilik Su Ürl. Tic. Ith. Ihr. Ltd
Sti.

AYVALIK
BALIKESIR

PP

Cansu Su Ürl. San ve Tic. Ltd Sti.

GONEN
BALIKESIR

PP

AKCALAR
BURSA

PP

TR 01 30 124
TR 03 10 30 427

TR 10 20 30 40 318
TR 10 20 30 409
TR 10 30 201

TR 16 10 20 30 70 301 Kerevitas-Mersu-Ancoker Su Ürl. San. ve Tic.
A.S.
TR 16 10 335

Satürn Ith. Ihr. ve Ins. Ltd Sti.

ORHANGAZI
BURSA

PP

TR 16 10 30 396-148

Turbel Gida San. ve Tic. A.S.

BURSA

PP

TR 17 20 30 70 129

Ulubay Soguk Depo Isl. ve Tic. Ltd Sti.

LAPSEKI
CANAKKALE

PP

TR 17 20 30 311

Savuran Bal. Ith. Ihr. Ltd Sti.

ECEABAT
CANAKKALE

PP

TR 17 20 30 338

Saros Gida Ith. VE Ihr San. Tic. Ltd Sti.

ECEABAT
CANAKKALE

PP

TR 17 20 30 426

Canakkale Balikcilik San. Tic. Ltd Sti.

CANAKKALE

PP

TR 17 20 30 336

Denizer Gida Mad. Tic. Ltd Sti.

ECEABAT
CANAKKALE

PP

TR 17 20 30 183

Yavuz Mildon Deniz Ürl. San. ve Tic. Ltd Sti.

GELIBOLU
CANAKKALE

PP

TR 17 30 110

Amati-Bosforo Gida Mad. Imal. San. ve Tic.
A.S.

ECEABAT
CANAKKALE

PP

TR 17 40 451

Ida Gida Tarimsal Üretim Ic ve Dis Paz. Ltd
Sti.

LAPSEKI
CANAKKALE

PP
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Αριθ. έγκρισης

Ονοµασία

TR 17 40 438

Marmaroz Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd Sti.

GOKCEADA
CANAKKALE

PP

TR 17 70 181

Dardanel-Önentas Gida San. A.S.

CANAKKALE

PP

Kemal Balikcilik Ihr. Ltd Sti.

IPSALA
EDIRNE

PP

Balik Is Su Ürl. Ith. San. ve Tic. A.S.

ISKENDERUN
HATAY

PP

TR 32 10 20 30 312

Erku Gida San. ve Dis Tic. Ltd Sti.

EGIRDIR
ISPARTA

PP

TR 32 10 30 111

Sahlanlar Gida San. ve Tic. Ltd Sti.

ISPARTA

PP

TR 32 10 455

Ancoker Su Ürünleri San. ve Tic. A.S.

EGIRDIR
ISPARTA

PP

TR 32 30 415

Has Su Ürl. Tic. San. A.S.

EGIRDIR
ISPARTA

PP

Altinel/Mim-Tur Paz. Tic. Ltd Sti.

SARIYER
ISTANBUL

PP

TR 34 20 30 441

Lodos Balikcilik Gida San. Tur. Tes. ve Isl. Ltd
Sti.

KUCUKCEKMECE
ISTANBUL

PP

TR 34 20 30 70 430

Mazlumoglu Gida Ürünleri San. ve Dis Tic.
A.S.

SILIVRI
ISTANBUL

PP

TR 34 20 30 90 432

Tuna Balikçilik ve Deniz Ur. Tic. Ve San. Ltd
Sti. Tuna-1-Gemi

SARIYER
ISTANBUL

PP

TR 34 20 442

Bodrum Dis Tic. Su Ürünleri Ltd Sti.

BUYUKCEKMECE
ISTANBUL

PP

TR 34 30 211

Alfarm (Akuafarm) Alarko Su ürl. San. ve Tic.
Ltd Sti.

ÜMRANIYE
ISTANBUL

PP

TR 34 30 425

Cemtar Su Ürünleri Tic. Ltd Sti.

AVCILAR
ISTANBUL

PP

TR 34 30 453

Starimpex Gida San. Ve Tic. Ltd Sti.

YESILKOY
ISTANBUL

PP

TR 34 70 370

Varollar Gida San. Tic. A.S.

SILE
ISTANBUL

PP

BORNOVA
IZMIR

PP

TR 22 10 20 30 142
TR 31 20 30 210

TR 34 20 30 70 140

TR 35 10 20 30 40 323 Ege Balik Is Ihr. Tic. ve San. A.S.

Κατηγορία

TR 35 20 30 40 429

Cesurlar Balik Market

TORBALI
IZMIR

PP

TR 35 20 30 40 443

Kiris Gida Maddeleri Su Ürünleri San. ve Tic.
Ltd Sti.

TORBALI
IZMIR

PP

TR 35 20 30 457

Amiral Su ve Tarim Ürünleri San ve Tic. Ltd
Sti.

IZMIR

PP

Pinar Deniz Ürl. A.S.

CESME
IZMIR

PP

TR 35 20 30 40 184
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Αριθ. έγκρισης

TR 35 20 30 40 450
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Πόλη
Περιφέρεια

Ονοµασία

15.1.2002

Κατηγορία

Özbek Su Ürünleri Pazarlama Tic. Ltd Sti.

URLA
IZMIR

PP

TR 35 20 40 367

Elektrosan Deniz Ürl. Ith. Ihr. San. ve Paz. Ltd
Sti.

YENIFOCA
IZMIR

PP

TR 35 20 40 448

Ilknak Su Ürünleri San. ve Tic. A.S.

DIKILI
IZMIR

PP

TR 35 30 138

Ege Izmir Su Ürl. Ith. Ihr. San. ve Tic. Ltd Sti.

BORNOVA
IZMIR

PP

TR 35 30 34

Emir-Pa Paz. ve Gida San. Ltd Sti.

MENEMEN
IZMIR

PP

TR 42 30 365

Ari Tarim ve Su Ürünleri Ltd Sti.

BEYSEHIR
KONYA

PP

TR 42 30 389

Callut Tarim Turz. ve Su Ürünleri Ith. Ihr. Ltd
Sti.

HUYUK-BEYSEHIR
KONYA

PP

TR 42 30 393

Gölköy Su Ürl. San. Ith. Ihr. Ltd Sti.

HUYUK-BEYSEHIR
KONYA

PP

TR 42 30 387

Bey-Su Tarim ve Su Ürünleri San. Tic. Ltd Sti.

BEYSEHIR
KONYA

PP

TR 42 30 440

Dört Mevsim Balik Is San. ve Tic. Ltd Sti.

KONYA

PP

TR 42 30 454

Oskar Su Ürünleri Isletmesi

BEYSEHIR
KONYA

PP

TR 42 30 434

Yay-Cet Su Ürünleri Isletmesi

HOYUK
KONYA

PP

TR 42 30 449

Sugla Su Ürünleri Tasimacilik Tar. ürl. Paz.
San. Tic. Ltd Sti.

SEYDISEHIR
KONYA

PP

TR 48 20 30 40 428

Gümüsdoga Su Ürl. Üre. Ihr. ve Ith. A.S.

MILAS
MUGLA

PP

TR 48 20 30 40 307

Kilic Deniz Ürl. Üret. Ihr. Ith. ve Tic. A.S.

MILAS
MUGLA

PP

TR 48 20 40 410

Aegean Dis Tic. ve Paz. Ltd Sti.

MILAS
MUGLA

PP

TR 48 20 40 436

Noordzee Su Ürl. Ihr. San. ve Tic. Ltd Sti.

MILAS
MUGLA

PP

TR 48 30 395

Ege Izmir Su Ürl. Tic. A.S. Kizgölü Alabalik
Isletmesi

FETHIYE
MUGLA

PP

Bagci Su Ürl. ve Enerji Ürt. San. Tic. A.S.

KOYCEGIZ
MUGLA

PP

Pasifik Uluslararasi Gida San. Ve Tic. Ltd Sti.

FATSA
ORDU

PP

Aspra Su Ürl. Tic. ve San. Ltd Sti.

FATSA
ORDU

PP

TR 55 30 156

Bayramoglu Balikcilic ve Depoculuk Tic. San.
Koll. Sti.

TEKKEKOY
SAMSUN

PP

TR 55 70 364

Kardez Su Ürünleri San. Tic. Ltd Sti.

CARSAMBA
SAMSUN

PP

TR 48 30 40 212
TR 52 30 452
TR 52 30 70 157
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Αριθ. έγκρισης

Ονοµασία

TR 55 70 376

Ipek Su Ürunleri Ve Gida Mad. San. Tic Ltd
Sti.

YAKAKENT
SAMSUN

PP

TR 57 30 433

Baysoy Deniz Ürünleri San. Tic. A.S.

DIKMEN
SINOP

PP

TR 57 30 446

Can Kardesler Su Ürünleri San. ve Tic. A.S.

SINOP

PP

TR 61 30 394

Taka Deniz Ürl. Gida ve Yem San. Soguk Hava
Isl. Dis Tic. Ltd Sti.

CARSIBASI
TRABZON

PP

Υπόµνηµα:
PP:

Πόλη
Περιφέρεια
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Εγκατάστασης µεταποίησης.

Κατηγορία
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2002
για τροποποίηση της απόφασης 97/296/ΕΚ για την κατάρτιση του καταλόγου των τρίτων χωρών από τις
οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση, όσον αφορά τη
Σλοβενία, την Κροατία, τη Γκαµπόν, την Τουρκία και την Αρµενία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 14/5]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/28/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1995 (1) σχετικά µε τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, για µια µεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών,
από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν ορισµένα
προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα
µαλάκια (2), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2001/4/ΕΚ (3),
και ιδίως τα άρθρα 2 και 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)
Στην απόφαση 97/296/ΕΚ της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/635/ΕΚ (5),
αναφέρονται οι χώρες και τα εδάφη από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη
κατανάλωση. Στο τµήµα Ι του παραρτήµατος αναφέρονται
τα ονόµατα των χωρών και των εδαφών που καλύπτονται
από ειδική απόφαση δυνάµει της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (6) και στο τµήµα ΙΙ αναφέρονται οι χώρες και
τα εδάφη που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 2
παράγραφος 2 της απόφασης 95/408/ΕΚ.
(2)
Οι αποφάσεις 2002/24/ΕΚ, 2002/25/ΕΚ (7), 2002/
26/ΕΚ (8) και 2002/27/ΕΚ (9) της Επιτροπής θέτουν ειδικούς όρους εισαγωγής για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Σλοβενίας, Κροατίας, Γκαµπόν και
Τουρκίας, αντίστοιχα. Οι προαναφερόµενες χώρες θα πρέπει
εποµένως να προστεθούν στο τµήµα Ι του παραρτήµατος.
(3)
Η ∆ηµοκρατία της Αρµενίας κατέθεσε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χώρα πληροί τους ισοδύναµους όρους και ότι
είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι τα αλιευτικά προϊόντα που θα
εξαχθούν στην Κοινότητα πληρούν τις υγειονοµικές απαιτήσεις της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, συνεπώς κρίνεται αναγκαία η
τροποποίηση του ανωτέρω καταλόγου για να συµπεριληφθεί
η εν λόγω χώρα αυτές στο τµήµα ΙΙ του καταλόγου.
Πάντως, µετά από τις πληροφορίες και τις εγγυήσεις που
απέστειλαν οι αρµόδιες αρχές της χώρας, θα χρειαστεί να
περιοριστούν οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από το εν
λόγω έδαφος στις ζωντανές ποταµογαρίδες (Astacus leptodactylus) µε προορισµό µόνο την απ’ ευθείας κατανάλωση
από τον άνθρωπο.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17.
ΕΕ L 2 της 5.1.2001, σ. 21.
ΕΕ L 122 της 14.5.1997, σ. 21.
ΕΕ L 56 της 17.8.2001, σ. 56.
ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.
Βλέπε σελίδα 20 της παρούσας Επίσηµης
Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσηµης
Βλέπε σελίδα 31 της παρούσας Επίσηµης
Βλέπε σελίδα 36 της παρούσας Επίσηµης

Εφηµερίδας.
Εφηµερίδας.
Εφηµερίδας.
Εφηµερίδας.

(4)

∆εδοµένου ότι οι αποφάσεις 2002/24/ΕΚ, 2002/25/ΕΚ,
2002/26/ΕΚ και 2002/27/ΕΚ θα αρχίσουν να ισχύουν 60
ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να προβλέψουν την αναγκαία µεταβατική περίοδο, είναι αναγκαίο να ισχύσει η ίδια
προθεσµία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης.
Παρόλα αυτά, δεδοµένου ότι οι εισαγωγές αλιευτικών
προϊόντων από τη ∆ηµοκρατία της Αρµενίας θα επιτραπούν
για πρώτη φορά µε την παρούσα απόφαση και δεν υπάρχει
ανάγκη µεταβατικής περιόδου, οι εισαγωγές απ’ αυτή τη
χώρα, είναι δυνατόν αυτές να επιτραπούν αµέσως.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της παρούσας απόφασης αντικαθιστά το παράρτηµα
της απόφασης 97/296/ΕΚ.
Άρθρο 2
1.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει 60 ηµέρες από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων από τη
∆ηµοκρατία της Αρµενίας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
παρούσας απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
ΣΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
I. Χώρες και εδάφη που καλύπτονται από ειδική απόφαση βάσει της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου
AL — ΑΛΒΑΝΙΑ

MR — ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

AR — ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

MU — ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

AU — ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

MV — ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ

BD — ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

MX — ΜΕΞΙΚΟ

BR — ΒΡΑΖΙΛΙΑ

MY — ΜΑΛΑΙΣΙΑ

CA — ΚΑΝΑ∆ΑΣ

NA — ΝΑΜΙΜΠΙΑ

CI — ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

NG — ΝΙΓΗΡΙΑ

CL — ΧΙΛΗ

NI — ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

CN — ΚΙΝΑ

NZ — ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ

CO — ΚΟΛΟΜΒΙΑ

OM — ΟΜΑΝ

CU — ΚΟΥΒΑ

PA — ΠΑΝΑΜΑΣ

CZ — ΤΣΕΧΙΑ

PE — ΠΕΡΟΥ

EC — ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

PH — ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

EE — ΕΣΘΟΝΙΑ

PK — ΠΑΚΙΣΤΑΝ

FK — ΝΗΣΟΙ ΦΟΛΚΛΑΝΤ

PL — ΠΟΛΩΝΙΑ

GA — ΓΚΑΜΠΟΝ

RU — ΡΩΣΙΑ

GH — ΓΚΑΝΑ

SC — ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

GM — ΓΚΑΜΠΙΑ

SG — ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

GN — ΓΟΥΙΝΕΑ ΚΟΝΑΚΡΙ

SI — ΣΛΟΒΕΝΙΑ

GT — ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

SN — ΣΕΝΕΓΑΛΗ

HR — ΚΡΟΑΤΙΑ

TH — ΤΑΪΛΑΝ∆Η

ID — ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ

TN — ΤΥΝΗΣΙΑ

IN — ΙΝ∆ΙΑ

TR — ΤΟΥΡΚΙΑ

IR — ΙΡΑΝ

TW — ΤΑΪΒΑΝ

JM — ΤΖΑΜΑΙΚΑ

TZ — ΤΑΝΖΑΝΙΑ

JP — ΙΑΠΩΝΙΑ

UG — ΟΥΓΚΑΝΤΑ

KR — ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ

UY — ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

LT — ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

VE — ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

LV — ΛΕΤΟΝΙΑ

VN — ΒΙΕΤΝΑΜ

MA — ΜΑΡΟΚΟ

YE — ΥΕΜΕΝΗ

MG — ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ

ZA — ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

II. Χώρες και εδάφη που ανταποκρίνονται στους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 2 της απόφασης 95/408/ΕΚ του
Συµβουλίου
AM — ΑΡΜΕΝΙΑ (1)

CG — ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ (4)

AO — ΑΓΚΟΛΑ

CH — ΕΛΒΕΤΙΑ

AG — ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ (2)

CM — ΚΑΜΕΡΟΥΝ

AN — ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
AZ — ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (3)
BJ — ΜΠΕΝΙΝ
BS — ΜΠΑΧΑΜΕΣ

CR — ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
CY — ΚΥΠΡΟΣ
DZ — ΑΛΓΕΡΙΑ

BY — ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ER — ΕΡΥΘΡΑΙΑ

BZ — ΜΠΕΛΙΖ

FJ — ΦΙΤΖΙ

(1) Μόνο για τις εισαγωγές ζωντανών ποταµογαρίδων (Astacus
leptodactylus) µε προορισµό την απευθείας κατανάλωση
από τον άνθρωπο.
(2) Μόνο για τις εισαγωγές νωπών ιχθύων.
(3) Μόνο για τις εισαγωγές χαβιαριού.

GD — ΓΡΕΝΑ∆Α
(4) Μόνο για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων που έχουν
αλιευθεί, καταψυχθεί και τοποθετηθεί στην τελική τους
συσκευασία στη θάλασσα.
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GL — ΓΡΟΙΛΑΝ∆ΙΑ

PG — ΠΑΠΟΥΑΣΙΑ-ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

HK — ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ

PM — ΣΑΙΝΤ ΠΙΕΡ ΚΑΙ ΜΙΚΕΛΟΝ

HN — ΟΝ∆ΟΥΡΕΣ

RO — ΡΟΥΜΑΝΙΑ

HU — ΟΥΓΓΑΡΙΑ (1)
IL — ΙΣΡΑΗΛ
KE — ΚΕΝΥΑ
LK — ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
MM — ΜΥΑΝΜΑΡ
MT — ΜΑΛΤΑ

SB — ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
SH — ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
SR — ΣΟΥΡΙΝΑΜ
SV — ΕΛ ΣΑΛΒΑ∆ΟΡ
TG — ΤΟΓΚΟ

MZ — ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

US — ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

NC — ΝΕΑ ΚΑΛΗ∆ΟΝΙΑ

YT — ΜΑΓΙΟΤ (2)

PF — ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

ZW — ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ»

(1) Μόνο για τις εισαγωγές ζώντων ζώων που προορίζονται για
άµεση ανθρώπινη κατανάλωση.

(2) Μόνο για τις εισαγωγές νωπών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
που δεν έχουν υποστεί µεταποίηση ή προετοιµασία.

15.1.2002

15.1.2002
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 38/2001 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισµό των
επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 7 της 11ης Ιανουρίου 2002)
Περιεχόµενα και σελίδα 5, τίτλος:
αντί:

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 38/2001 …»

διάβαζε: «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 38/2002 …».
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