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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 66/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης 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 16 Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 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 15ης 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
212
220
508
999
052
204
999

68,3
112,8
110,5
74,0
91,4
74,2
249,0
242,2
188,5
187,9
316,8
212,2
239,0
49,3
55,2
42,4
53,4
23,3
44,7
58,3
99,7
79,0

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

66,4
85,3
72,0
77,0
75,2
46,8
49,1
48,0
41,6
112,8
105,3
110,5
105,7
95,2
99,0
62,9
88,1
83,3

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. 67/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιανουαρίου 2002
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 έχει καθορίσει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον τοµέα
των σιτηρών.

(4)

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός. Εξακολουθούν επίσης να ισχύουν, εάν δεν
διατίθεται καµία τιµή για το χρηµατιστήριο αναφοράς που
αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 κατά τη διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του προσεχούς καθορισµού.

(5)

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

(6)

Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 οδηγεί
στον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2104/2001 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρεµβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την
τιµή cif κατά την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω
αποστολή. Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασµό του κοινού δασµολογίου.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
161
283

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
27.10.2001, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή (2)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

1001 90 99

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

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

0,00

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

0,00

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (4)

0,00

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

35,35

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (5)

35,35

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

0,00

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(4) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(5) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 31.12.2001 έως τις 14.1.2002)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

125,61

119,08

124,18

92,73

220,65 (**)

210,65 (**)

147,94 (***)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

41,00

25,21

19,03

13,46

—

—

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

41,00

—

—

—

—

—

—

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

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

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 19,81 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 30,51 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 68/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιανουαρίου 2002
που καθορίζει σε ποιο βαθµό µπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
εξαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο 2002 για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος ειδικής
µεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα του βοείου
κρέατος και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/
80 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2492/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 8 στοιχείο γ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 στο άρθρο 12 καθορίζει
τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών
εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3434/87 (4).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 καθόρισε τις ποσότητες
κρεάτων που δύνανται να εξαχθούν στο πλαίσιο του εν λόγω

καθεστώτος κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2001. ∆εν κατατέθηκαν πιστοποιητικά εξαγωγής για τα βόεια κρέατα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν κατατέθηκε καµία αίτηση πιστοποιητικών εξαγωγής για τα
βόεια κρέατα, που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2973/79 για το πρώτο τρίµηνο του 2002.
Άρθρο 2
Αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν για τα κρέατα
που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95, κατά τη διάρκεια των δέκα
πρώτων ηµερών του δεύτερου τριµήνου του 2002 για συνολική
ποσότητα 2 500 τόνων.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

143
337
336
327

της
της
της
της

27.6.1995, σ. 35.
20.12.2001, σ. 18.
29.12.1979, σ. 44.
18.11.1987, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιανουαρίου 2002
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος καταγωγής
Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας
των υγειονοµικών µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών
κρεάτων ή προϊόντων µε βάση το κρέας προέλευσης τρίτων
χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 (4),

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ακόλουθα κράτη µέλη εκδίδουν, στις 21 Ιανουαρίου 2002,
πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που υπάγονται στον τοµέα του βοείου κρέατος εκφρασµένα σε κρέας χωρίς
κόκαλα, καταγωγής ορισµένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες ποσότητες και
χώρες καταγωγής:
Γερµανία:
— 300 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 200 τόνοι καταγωγής Ναµίµπιας.
Ηνωµένο Βασίλειο:
— 1 200 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 600 τόνοι καταγωγής Ναµίµπιας,
— 30 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης.

Άρθρο 2
(2)

(3)

(4)

Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήβηκαν από την
1η έως τις 10 Ιανουαρίου 2002, εκφρασµένες σε κρέας
χωρίς κόκαλα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1918/
98, δεν υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας, τις ποσότητες που διατίθενται για τις
χώρες αυτές. Είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ζητούµενες ποσότητες από τις χώρες
αυτές.
Πρέπει να προβούµε στον καθορισµό των ποσοτήτων για τις
οποίες µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την 1η
Φεβρουαρίου 2002, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας
52 100 τόνων.
Είναι χρήσιµο να υπενθυµιστεί ότι ο κανονισµός αυτός δεν
θίγει την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης
∆εκεµβρίου 1972, περί των υγειονοµικών προβληµάτων και

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

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών µπορούν να υποβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1918/98,
κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ηµερών του Φεβρουαρίου
2002, για τις ακόλουθες ποσότητες βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα:
Μποτσουάνα:

17 416 τόνοι,

Κένυα:

142 τόνοι,

Μαδαγασκάρη

7 579 τόνοι,

Σουαζιλάνδη:

3 333 τόνοι,

Ζιµπάµπουε:

9 100 τόνοι,

Ναµίµπια:

12 200 τόνοι.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Ιανουαρίου 2002.
(3) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.
(4) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τον καθορισµό εναρµονισµένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και
εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Ο ∆ΝΟ, µε το ψήφισµα
αυτό, κάλεσε περαιτέρω τις συµβαλλόµενες κυβερνήσεις
στην επικράτεια των οποίων ευρίσκονται οι τερµατικοί σταθµοί φόρτωσης και εκφόρτωσης στερεού φορτίου χύδην να
θεσπίσουν νόµους ώστε να µπορεί να επιβληθεί µία σειρά
βασικών αρχών απαραιτήτων για την εφαρµογή του Κώδικα
αυτού.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

(5)

Ο αντίκτυπος των εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης στην
ασφάλεια των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην,
λαµβάνοντας υπόψη τον παγκόσµιο χαρακτήρα του εµπορίου ξηρού φορτίου χύδην, έχει διασυνοριακές επιπτώσεις.
Η ανάληψη προληπτικής δράσης όσον αφορά τη βύθιση των
φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην λόγω ακατάλληλων πρακτικών φόρτωσης και εκφόρτωσης, γίνεται,
εποµένως, καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, µε την καθιέρωση
εναρµονισµένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την εφαρµογή των συστάσεων του ∆ΝΟ, που ορίζει το ψήφισµα
A.862(20) της Γενικής Συνέλευσης και ο Κώδικας BLU.

(6)

Με βάση την αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται
στο άρθρο 5 της συνθήκης, η οδηγία είναι το ενδεδειγµένο
νοµοθετικό µέσο, καθώς παρέχει ένα πλαίσιο για τα κράτη
µέλη που αφορά την οµοιόµορφη και υποχρεωτική εφαρµογή των απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή
φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς
φορτίου χύδην ενώ αφήνει στα κράτη µέλη το δικαίωµα να
αποφασίσουν ποια µέσα εφαρµογής ταιριάζουν καλύτερα
στο εσωτερικό τους σύστηµα. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου της.

(7)

Η ασφάλεια των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου
χύδην και των πληρωµάτων τους µπορεί να ενισχυθεί µε
µείωση των κινδύνων από ακατάλληλη φόρτωση και
εκφόρτωση στους τερµατικούς σταθµούς φόρτωσης και
εκφόρτωσης ξηρού φορτίου χύδην. Αυτό µπορεί να εφαρµοσθεί µε την καθιέρωση εναρµονισµένων διαδικασιών για τη
συνεργασία και την επικοινωνία µεταξύ πλοίου και τερµατικού σταθµού και µε τον καθορισµό απαιτήσεων καταλληλότητας για πλοία και τερµατικούς σταθµούς.

(8)

Προκειµένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των φορτηγών πλοίων
µεταφοράς φορτίου χύδην και να αποτραπεί η στρέβλωση
του ανταγωνισµού, οι εναρµονισµένες διαδικασίες και τα
κριτήρια καταλληλότητας θα πρέπει να εφαρµόζονται σε
όλα τα φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην, ασχέτως
της σηµαίας τους, και σε όλους τους τερµατικούς σταθµούς
στην Κοινότητα στους οποίους προσεγγίζουν, υπό κανονικές
συνθήκες, τα φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην για
φόρτωση ή εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην.

Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Λόγω του µεγάλου αριθµού θαλάσσιων ατυχηµάτων που
αφορούν φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην µε επακόλουθο την απώλεια ανθρώπινων ζωών, θα πρέπει να
ληφθούν περαιτέρω µέτρα για να ενισχυθεί η ασφάλεια των
θαλάσσιων µεταφορών, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής
µεταφορών.

(2)

Οι αξιολογήσεις για τις αιτίες των ατυχηµάτων των
φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην δείχνουν ότι
όταν η φόρτωση και εκφόρτωση των στέρεων φορτίων χύδην
δεν διενεργείται σωστά, µπορεί να συµβάλει στην πρόκληση
ζηµιών στην κατασκευή των φορτηγών πλοίων µεταφοράς
φορτίου χύδην, είτε λόγω υπερβολικής καταπόνησης της
κατασκευής του πλοίου είτε λόγω πρόκλησης µηχανικής
ζηµίας στα δοµικά στοιχεία των κυτών φορτίου. Η προστασία των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην µπορεί
να ενισχυθεί µε τη θέσπιση µέτρων που στοχεύουν στη
µείωση του κινδύνου ζηµιών στην κατασκευή και απωλειών
λόγω ακατάλληλων εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης.

(3)

Σε διεθνές επίπεδο, ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός
(«∆ΝΟ»), µε µια σειρά ψηφισµάτων της Γενικής Συνέλευσης,
εξέδωσε συστάσεις για την ασφάλεια των φορτηγών πλοίων
µεταφοράς φορτίου χύδην που αφορούν γενικά τα θέµατα
διασύνδεσης πλοίου/λιµένα, και ιδίως τις εργασίες
φόρτωσης και εκφόρτωσης.

(4)

Ο ∆ΝΟ θέσπισε, µε το ψήφισµα A.862(20) της Γενικής
Συνέλευσης, έναν Κώδικα Πρακτικής για την ασφαλή
φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς
φορτίου χύδην («Κώδικας BLU») και κάλεσε τις συµβαλλόµενες κυβερνήσεις να εφαρµόσουν τον Κώδικα αυτό, το
συντοµότερο δυνατό, και να ενηµερώσουν τον ∆ΝΟ για τις

(1) EE C 311 Ε της 31.10.2000, σ. 240 και
ΕΕ C 180 Ε της 26.6.2001, σ. 273.
(2) ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 37.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ
C 276 της 1.10.2001, σ. 38), κοινή θέση του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2001
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Τα φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην που προσεγγίζουν σε τερµατικούς σταθµούς για τη φόρτωση ή
εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην θα πρέπει να είναι
κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Παροµοίως, οι τερµατικοί
σταθµοί θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλοι για την υποδοχή και τη φόρτωση ή εκφόρτωση των διερχόµενων
φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην. Για τους σκοπούς αυτούς, έχουν καθοριστεί κριτήρια καταλληλότητας
στον Κώδικα BLU.

(10)

Προκειµένου να ενισχυθεί η επικοινωνία και η συνεργασία
µε τον πλοίαρχο σε θέµατα που αφορούν τη φόρτωση και
την εκφόρτωση των στερεών φορτίων χύδην, οι τερµατικοί
σταθµοί θα πρέπει να διορίσουν έναν εκπρόσωπο τερµατικού
σταθµού υπεύθυνο γι’ αυτούς τους χειρισµούς µέσα στον
τερµατικό σταθµό και να διαθέτουν στους πλοιάρχους ενηµερωτικά βιβλία µε τις απαιτήσεις του τερµατικού σταθµού
και του λιµένα. Προς τούτο, υπάρχουν διατάξεις στον
Κώδικα BLU.

(11)

Η ανάπτυξη, εφαρµογή και λειτουργία ενός συστήµατος
διαχείρισης ποιότητας από τους τερµατικούς σταθµούς θα
διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες συνεργασίας και επικοινωνίας
και οι καθεαυτό εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης από
τον τερµατικό σταθµό σχεδιάζονται και εκτελούνται
σύµφωνα µε ένα εναρµονισµένο πλαίσιο που είναι διεθνώς
αναγνωρισµένο και είναι δυνατό να ελεγχθεί. Ενόψει της
διεθνούς αναγνώρισης, το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας θα πρέπει να συνάδει µε τη σειρά προτύπων ISO 9000
που θεσπίστηκε από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης. Για
να δοθεί στους νέους τερµατικούς σταθµούς αρκετός καιρός
ώστε να επιτύχουν την οικεία πιστοποίηση, είναι σηµαντικό
να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χορήγησης σ’ αυτούς επί
περιορισµένο χρονικό διάστηµα προσωρινής άδειας λειτουργίας.

(12)

(13)

(14)

Για να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες φόρτωσης και
εκφόρτωσης προετοιµάζονται προσεκτικά, συµφωνούνται
και εκτελούνται µε σκοπό να µη τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου ή του πληρώµατος, θα πρέπει να ορίζονται
οι ευθύνες του πλοιάρχου και του εκπροσώπου του τερµατικού σταθµού. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν σχετικές διατάξεις στη ∆ιεθνή Σύµβαση SOLAS του 1974, για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα (Σύµβαση Solas του 1974),στο
ψήφισµα Α.862(20) της Γενικής Συνέλευσης του ∆ΝΟ και
στον Κώδικα BLU. Για τον ίδιο σκοπό, οι διαδικασίες για
την προετοιµασία, τη συµφωνία και τη διενέργεια των εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης µπορούν να βασίζονται στις
διατάξεις των εν λόγω διεθνών µέσων.
Προκειµένου να αποτρέψει η Κοινότητα την κίνηση στους
λιµένες της πλοίων που δεν τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές, ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού θα πρέπει να
γνωστοποιεί οποιαδήποτε εµφανή έλλειψη στο φορτηγό
πλοίο µεταφοράς φορτίου χύδην που θα µπορούσε να θέσει
σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργασιών φόρτωσης ή
εκφόρτωσης.
Είναι απαραίτητο οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να
αποτρέπουν ή να σταµατούν τις εργασίες φόρτωσης ή
εκφόρτωσης, όταν έχουν σαφείς ενδείξεις ότι τίθεται σε
κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου ή του πληρώµατος από τις
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εργασίες αυτές. Οι αρχές αυτές θα πρέπει επίσης να επεµβαίνουν προς όφελος της ασφάλειας σε περίπτωση διαφωνίας
µεταξύ του πλοιάρχου και του εκπροσώπου του τερµατικού
σταθµού σχετικά µε την εφαρµογή των διαδικασιών αυτών.
Οι σχετικές µε την ασφάλεια ενέργειες των αρµόδιων αρχών,
θα πρέπει να µην εξαρτώνται από τα εµπορικά συµφέροντα
των τερµατικών σταθµών.
(15)

Είναι απαραίτητο να οριστούν διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι οι ζηµίες που επέρχονται στο πλοίο κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης αναφέρονται στους
αρµόδιους φορείς, όπως οι οικείοι νηογνώµονες, και επισκευάζονται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Σε περίπτωση
που οι ζηµίες αυτές µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την
ασφάλεια ή την πλωιµότητα του πλοίου, η απόφαση για την
αναγκαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα των επισκευών
θα πρέπει να λαµβάνεται από τις αρχές ελέγχου του κράτους του λιµένα σε διαβούλευση µε τις αρχές του κράτους
της σηµαίας. Ενόψει των ειδικών τεχνικών γνώσεων που είναι
απαραίτητες για τη λήψη αυτής της απόφασης, οι εν λόγω
αρχές θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να απευθύνονται σε
αναγνωρισµένο οργανισµό για την επιθεώρηση των ζηµιών
και την παροχή συµβουλών σχετικά µε την αναγκαιότητα
των επισκευών.

(16)

Η επιβολή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ενισχυθεί µε
αποτελεσµατικές διαδικασίες παρακολούθησης και επαλήθευσης στα κράτη µέλη. Η υποβολή εκθέσεων για τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας παρακολούθησης θα παρέχει αξιόλογες πληροφορίες για την αποτελεσµατικότητα των
εναρµονισµένων απαιτήσεων και διαδικασιών που ορίζονται
στην παρούσα οδηγία.

(17)

Ο ∆ΝΟ, στο ψήφισµά του A.797(19) της Γενικής Συνέλευσης, της 23ης Νοεµβρίου 1995, για την ασφάλεια των
πλοίων που µεταφέρουν στερεά φορτία χύδην, ζήτησε από
τις αρχές του κράτους του λιµένα να επιβεβαιώνουν
εγγράφως ότι οι τερµατικοί σταθµοί φόρτωσης και
εκφόρτωσης για στερεά φορτία χύδην εφαρµόζουν τους
Κώδικες και τις συστάσεις του ∆ΝΟ για τη συνεργασία
πλοίου/λιµένα. Η κοινοποίηση της έκδοσης της παρούσας
οδηγίας στον ∆ΝΟ θα αποτελέσει την κατάλληλη απάντηση
στο αίτηµα αυτό, καθώς και ένα σαφές σήµα προς τη διεθνή
ναυτιλιακή κοινότητα ότι η Κοινότητα έχει αναλάβει τη
δέσµευση να στηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για να ενισχυθεί η ασφαλής φόρτωση και
εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου
χύδην.

(18)

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(19)

Ορισµένες διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να µπορεί να
τροποποιηθούν σύµφωνα µε την εν λόγω διαδικασία, ώστε
να εναρµονισθούν µε τα κοινοτικά µέσα που θεσπίστηκαν,
τροποποιήθηκαν ή τέθηκαν σε ισχύ µετά την ηµεροµηνία
ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας και για την εφαρµογή των διαδικασιών που ορίζονται σ’ αυτήν, χωρίς όµως
να διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της.

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Η οδηγία 89/391/EOK του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου
1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση
της βελτίωσης της ασφάλειας της υγείας των εργαζοµένων
κατά την εργασία (1), και οι σχετικές ειδικές οδηγίες της,
εφαρµόζονται στην εργασία που αφορά τη φόρτωση και την
εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίου,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός
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2. «Σύµβαση SOLAS του 1974»: η διεθνής σύµβαση για την
ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, καθώς και τα πρωτόκολλα
και οι τροποποιήσεις, όπως ισχύουν στις 4 ∆εκεµβρίου 2001·
3. «Κώδικας BLU»: ο Κώδικας Πρακτικής για την ασφαλή
φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς
φορτίου χύδην, όπως περιέχεται στο παράρτηµα του ψηφίσµατος A.862 (20) της Γενικής Συνέλευσης του ΙΜΟ, της 27ης
Νοεµβρίου 1997, όπως ισχύει στις 4 ∆εκεµβρίου 2001·
4. «φορτηγό πλοίο µεταφοράς φορτίου χύδην»: όπως ορίζεται
στον κανονισµό ΙΧ/1.6 της Σύµβασης SOLAS του 1974 και
ερµηνεύεται στο ψήφισµα 6 της διάσκεψης SOLAS του 1997,
δηλαδή:

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των
φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην που προσεγγίζουν σε
τερµατικούς σταθµούς στα κράτη µέλη για τη φόρτωση ή
εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην µε µείωση των κινδύνων υπερβολικής καταπόνησης και πρόκλησης υλικών ζηµιών στην κατασκευή του πλοίου κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης,
µέσω της καθιέρωσης:

— ένα πλοίο κατασκευασµένο µε ένα κατάστρωµα, άνω και
κάτω πλευρικές δεξαµενές στους χώρους φορτίου και µε
σκοπό πρωτίστως τη µεταφορά ξηρού φορτίου χύδην, ή

1. εναρµονισµένων απαιτήσεων καταλληλότητας για τα εν λόγω
πλοία και τους τερµατικούς σταθµούς· και

— ένα φορτηγό συνδυασµένων φορτίων, όπως ορίζεται στον
κανονισµό II-2/3.27 της Σύµβασης SOLAS του 1974·

2. εναρµονισµένων διαδικασιών για τη συνεργασία και επικοινωνία
µεταξύ των εν λόγω πλοίων και των τερµατικών σταθµών.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται:
1. σε όλα τα φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην, ανεξαρτήτως σηµαίας, τα οποία προσεγγίζουν σε τερµατικό σταθµό
για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των στερεών φορτίων χύδην που
µεταφέρουν· και
2. σε όλους τους τερµατικούς σταθµούς στα κράτη µέλη της
Κοινότητας, τους οποίους επισκέπτονται τα φορτηγά πλοία
µεταφοράς φορτίου χύδην που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισµού VI/7 της σύµβασης SOLAS (1974), η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις
εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται µόνον κατ’ εξαίρεση για
φόρτωση και εκφόρτωση ξηρού φορτίου χύδην προς ή από
φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην, και δεν εφαρµόζεται σε
περιπτώσεις όπου η φόρτωση ή εκφόρτωση πραγµατοποιείται µόνο
µε τον εξοπλισµό του φορτηγού πλοίου µεταφοράς φορτίου χύδην.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
1. «διεθνείς συµβάσεις»: οι συµβάσεις που ισχύουν στις 4 ∆εκεµβρίου 2001, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
οδηγίας 95/21/EΚ του Συµβουλίου (2)·
(1) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(2) Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε
την εφαρµογή από τα πλοία που καταπλέουν στους λιµένες της Κοινότητας και κινούνται στα ύδατα της δικαιοδοσίας των κρατών µελών, των
διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών, την
πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί
του πλοίου (έλεγχος του κράτους του λιµένα) (ΕΕ L 157 της 7.7.1995,
σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/
97/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 23.12.1999, σ. 67).

— φορτηγό µεταφοράς µεταλλεύµατος, δηλαδή ένα πλοίο µε
ένα κατάστρωµα, δύο διαµήκη διαφράγµατα και διπύθµενο
σε όλο το χώρο φορτίου µε σκοπό τη µεταφορά φορτίων
µεταλλεύµατος µόνο στα κεντρικά κύτη, ή

5. «ξηρό φορτίο χύδην» ή «στερεό φορτίο χύδην»: το στερεό
φορτίο χύδην, όπως ορίζεται στον κανονισµό ΧΙΙ/1.4 της Σύµβασης SOLAS του 1974, εξαιρουµένων των σιτηρών·
6. «σιτηρά»: τα σιτηρά όπως ορίζονται στον κανονισµό VI/8.2
της Σύµβασης SOLAS του 1974·
7. «τερµατικός σταθµός»: οποιαδήποτε σταθερή, πλωτή ή κινούµενη εγκατάσταση εξοπλισµένη και χρησιµοποιούµενη για τη
φόρτωση ή εκφόρτωση ξηρού φορτίου χύδην σε ή από
φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην·
8. «φορέας εκµετάλλευσης τερµατικού σταθµού»: ο ιδιοκτήτης
τερµατικού σταθµού ή οποιοσδήποτε οργανισµός ή άτοµο στο
οποίο ο ιδιοκτήτης του σταθµού έχει µεταβιβάσει την ευθύνη
των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης που λαµβάνουν χώρα
στον τερµατικό σταθµό για συγκεκριµένο φορτηγό πλοίο
µεταφοράς φορτίου χύδην·
9. «εκπρόσωπος τερµατικού σταθµού»: οποιοδήποτε άτοµο που
διορίζεται από το φορέα εκµετάλλευσης του τερµατικού σταθµού, το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη και την εξουσία να
ελέγχει την προετοιµασία, τη διεξαγωγή και την περάτωση της
φόρτωσης ή εκφόρτωσης που εκτελούνται από τον τερµατικό
σταθµό σε ένα συγκεκριµένο φορτηγό πλοίο µεταφοράς φορτίου χύδην·
10. «πλοίαρχος»: το πρόσωπο που έχει υπό τη διακυβέρνησή του
ένα φορτηγό πλοίο µεταφοράς φορτίου χύδην, ή ένας αξιωµατικός στο πλοίο που ορίζεται από τον πλοίαρχο ως υπεύθυνος
για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης·
11. «αναγνωρισµένος οργανισµός»: ο οργανισµός που αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 94/57/EΚ του
Συµβουλίου (3)·
(3) Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου 1994, σχετικά
µε τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς
επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες
των ναυτικών αρχών (ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20)· οδηγία όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/58/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 274 της
7.10.1997, σ. 8).
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12. «αρχή του κράτους της σηµαίας»: οι αρµόδιες αρχές του
κράτους του οποίου τη σηµαία έχει δικαίωµα να φέρει το
φορτηγό πλοίο µεταφοράς φορτίου χύδην·
13. «αρχή ελέγχου του κράτους του λιµένα»: η αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να εφαρµόζει τις
διατάξεις περί ελέγχου της οδηγίας 95/21/ΕΚ·
14. «αρµόδια αρχή»: η εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια
αρχή στο κράτος µέλος που έχει την εξουσία από την εθνική
νοµοθεσία να εφαρµόζει και να επιβάλλει τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας·
15. «πληροφορίες φορτίου»: οι πληροφορίες για το φορτίο που
απαιτεί ο κανονισµός VI/2 της Σύµβασης SOLAS του 1974·
16. «σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης»: το σχέδιο όπως αναφέρεται
στον κανονισµό VI/7.3 του Κώδικα της Σύµβασης SOLAS του
1974 και µε τη µορφή που περιέχεται στο προσάρτηµα 2 του
Κώδικα BLU·
17. «κατάλογος ελέγχου ασφάλειας πλοίου/λιµένα»: ο κατάλογος
ελέγχου ασφάλειας πλοίου/ξηράς, όπως αναφέρεται στο τµήµα
4 του Κώδικα BLU και µε τη µορφή που περιέχεται στο
προσάρτηµα 3 του Κώδικα BLU·
18. «δήλωση πυκνότητας στερεού φορτίου χύδην»: οι πληροφορίες
για την πυκνότητα του φορτίου που παρέχονται σύµφωνα µε
τον κανονισµό ΧΙΙ/10 της Σύµβασης SOLAS του 1974.

4. έχει αναπτυχθεί, εφαρµοστεί και διατηρείται σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας. Αυτό το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας
είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001:2000 ή
άλλο ισοδύναµο πρότυπο το οποίο τουλάχιστον πληροί όλες τις
πτυχές του ISO 9001:2000, και το οποίο ελέγχεται σύµφωνα
µε τις κατευθυντήριες γραµµές του ISO 10011:1991 ή µε
ισοδύναµο πρότυπο που πληροί όλες τις πτυχές του ΙSO
10011:1991. Η οδηγία 98/34/ΕΚ (1) τηρείται όσον αφορά τα
εν λόγω ισοδύναµα πρότυπα.
Χορηγείται τριετής µεταβατική περίοδος από την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας µε σκοπό τη συγκρότηση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και ένα επιπρόσθετο έτος µε
σκοπό την επίτευξη του συστήµατος πιστοποίησης.
Άρθρο 6
Προσωρινή άδεια λειτουργίας
Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4,
για τους νεοσύστατους τερµατικούς σταθµούς, η αρµόδια αρχή
µπορεί να χορηγεί προσωρινή άδεια λειτουργίας, µε ισχύ δώδεκα το
πολύ µηνών. Ο τερµατικός σταθµός πρέπει όµως να καταδεικνύει
το σχέδιό του για την εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της
ποιότητας σύµφωνου µε το πρότυπο ISO 9001:2000 ή µε άλλο
ισοδύναµο πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4.
Άρθρο 7

Άρθρο 4
Απαιτήσεις επιχειρησιακής καταλληλότητας των φορτηγών
πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην
Τα κράτη µέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να
διασφαλίζουν ότι οι φορείς των τερµατικών σταθµών ικανοποιούνται ως προς την επιχειρησιακή καταλληλότητα των φορτηγών
πλοίων µεταφοράς φορτίων χύδην για τη φόρτωση ή εκφόρτωση
των στερεών φορτίων χύδην, ελέγχοντας τη συµµόρφωσή τους µε
τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι.

Άρθρο 5
Απαιτήσεις καταλληλότητας των τερµατικών σταθµών
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι φορείς εκµετάλλευσης των
τερµατικών σταθµών εξασφαλίζουν τα εξής, όσον αφορά τους τερµατικούς σταθµούς για τους οποίους αναλαµβάνουν, δυνάµει της
παρούσας οδηγίας, ευθύνες:
1. οι τερµατικοί σταθµοί πληρούν τις διατάξεις του παραρτήµατος
ΙΙ·
2. έχει διοριστεί εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του τερµατικού σταθµού·
3. έχουν συνταχθεί ενηµερωτικά βιβλία που περιέχουν τις απαιτήσεις του τερµατικού σταθµού και των αρµόδιων αρχών, καθώς
και τις πληροφορίες για το λιµένα και τον τερµατικό σταθµό,
όπως απαριθµούνται στο προσάρτηµα 1 παράγραφος 1.2 του
Κώδικα BLU, και τα βιβλία αυτά διατίθενται στους πλοιάρχους
των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην που προσεγγίζουν σε τερµατικό σταθµό για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των
στερεών φορτίων χύδην· και
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Ευθύνες των πλοιάρχων και των εκπροσώπων των τερµατικών
σταθµών
Τα κράτη µέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να
εξασφαλίζουν ότι τηρούνται και εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές
που αφορούν τις ευθύνες των πλοιάρχων και των εκπροσώπων των
τερµατικών σταθµών:
1. Ευθύνες του πλοιάρχου:
α) ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση για την
ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση του φορτηγού πλοίου
µεταφοράς φορτίου χύδην υπό τις διαταγές του·
β) ο πλοίαρχος παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ στον τερµατικό σταθµό πολύ πριν από τον
προβλεπόµενο χρόνο άφιξης του πλοίου στον τερµατικό
σταθµό·
γ) πριν από τη φόρτωση οποιουδήποτε στερεού φορτίου χύδην,
ο πλοίαρχος διασφαλίζει ότι έχει λάβει τις πληροφορίες
φορτίου που απαιτούνται από τον κανονισµό VI/2.2 της
Σύµβασης SOLAS του 1974 και, όπου απαιτείται, µία
δήλωση πυκνότητας του στερεού φορτίου χύδην. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται σε ένα έντυπο δήλωσης φορτίου,
όπως ορίζεται στο προσάρτηµα 5 του Κώδικα BLU·
δ) πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή
εκφόρτωσης, ο πλοίαρχος εκτελεί τα καθήκοντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙV.
(1) 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 (ΕΕ L
204 της 21.07.1998, σ. 37)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).
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2. Ευθύνες του εκπροσώπου του τερµατικού σταθµού:
α) µε την παραλαβή της αρχικής κοινοποίησης για τον προβλεπόµενο χρόνο άφιξης του πλοίου, ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού παρέχει στον πλοίαρχο τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο παράρτηµα V·
β) ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού µεριµνά ώστε ο
πλοίαρχος να έχει ενηµερωθεί το συντοµότερο δυνατό σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο
δήλωσης φορτίου·
γ) ο εκπρόσωπος κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στον πλοίαρχο
και στις αρχές ελέγχου του κράτους του λιµένα τις εµφανείς
ελλείψεις τις οποίες έχει σηµειώσει επί του πλοίου και που
θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφαλή φόρτωση ή
εκφόρτωση των στερεών φορτίων χύδην·
δ) πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή
εκφόρτωσης, ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού εκτελεί
τα καθήκοντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα VI.

Άρθρο 8
∆ιαδικασίες µεταξύ φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου
χύδην και τερµατικών σταθµών
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι σχετικά µε τη φόρτωση ή
εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην µε
στερεά φορτία χύδην, εφαρµόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:
1. Πριν φορτωθούν ή εκφορτωθούν τα στερεά φορτία χύδην, ο
πλοίαρχος συµφωνεί µε τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού για το σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού VI/7.3 της Σύµβασης SOLAS του
1974. Το σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης εκπονείται µε τη
µορφή που ορίζεται στο προσάρτηµα 2 του Κώδικα BLU, περιέχει τον αριθµό ∆ΝΟ του αντίστοιχου φορτηγού πλοίου µεταφοράς φορτίου χύδην και ο πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος του
τερµατικού σταθµού επιβεβαιώνουν τη συµφωνία τους για το
σχέδιο υπογράφοντάς το.
Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχέδιο, η οποία κατά τη γνώµη του
ενός ή του άλλου µέρους ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια
του σκάφους ή του πληρώµατος, προετοιµάζεται, γίνεται αποδεκτή και συµφωνείται από τα δύο µέρη µε τη µορφή
αναθεωρηµένου σχεδίου.
Το συµφωνηµένο σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης και οποιεσδήποτε µεταγενέστερες συµφωνηµένες αναθεωρήσεις φυλάσσονται
από το πλοίο και τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού για
έξι µήνες για τους σκοπούς τυχόν αναγκαίας επαλήθευσης από
τις αρµόδιες αρχές.
2. Πριν από την έναρξη της φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συµπληρώνεται κατάλογος ελέγχου ασφάλειας πλοίου/ξηράς και υπογράφεται από κοινού από τον πλοίαρχο και τον εκπρόσωπο του
τερµατικού σταθµού σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του προσαρτήµατος 4 του Κώδικα BLU.
3. Τηρείται ανά πάσα στιγµή αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ
του πλοίου και του τερµατικού σταθµού, ικανή να ανταποκρίνεται σε αιτήµατα για πληροφόρηση σχετικά µε τη διαδικασία
φόρτωσης ή εκφόρτωσης και να διασφαλίζει την έγκαιρη συµµόρφωση σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ή ο εκπρόσωπος του
τερµατικού σταθµού διατάξει αναστολή των εργασιών φόρτωσης
ή εκφόρτωσης.
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4. Ο πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού εκτελούν τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης σύµφωνα µε το
συµφωνηµένο σχέδιο. Ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού
ευθύνεται για τη φόρτωση ή την εκφόρτωση του στερεού φορτίου χύδην όσον αφορά τη σειρά των κυτών, την ποσότητα και
το ρυθµό φόρτωσης ή εκφόρτωσης που δηλώνεται στο σχέδιο.
∆εν παρεκκλίνει από το συµφωνηµένο σχέδιο φόρτωσης ή
εκφόρτωσης, εκτός εάν προηγηθούν διαβουλεύσεις και γραπτή
συµφωνία µε τον πλοίαρχο.
5. Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης, ο
πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού συµφωνούν γραπτώς ότι η φόρτωση ή η εκφόρτωση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε συµφωνηµένων αλλαγών. Στην
περίπτωση της εκφόρτωσης, η συµφωνία περιλαµβάνει επίσης
στοιχεία σχετικά µε την εκκένωση και τον καθαρισµό των κυτών
φορτίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πλοιάρχου, καθώς και
στοιχεία για οποιαδήποτε ζηµία υπέστη το πλοίο και τις επισκευές που τυχόν έγιναν.
Άρθρο 9
Ο ρόλος των αρµόδιων αρχών
1.
Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του
πλοιάρχου που προβλέπονται στον κανονισµό VI/7.7 της Σύµβασης SOLAS του 1974, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι
αρµόδιες αρχές τους αποτρέπουν ή σταµατούν τη φόρτωση ή την
εκφόρτωση των στερεών φορτίων χύδην εφόσον έχουν σαφείς ενδείξεις ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου ή του πληρώµατος λόγω των εργασιών αυτών.
2.
Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή πληροφορηθεί περί
διαφωνίας µεταξύ πλοιάρχου και εκπροσώπου του τερµατικού
σταθµού για την εφαρµογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο
άρθρο 8, η αρµόδια αρχή παρεµβαίνει, σε όσες περιπτώσεις αυτό
απαιτείται, προς όφελος της ασφάλειας ή/και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Άρθρο 10
Αποκατάσταση ζηµιών που συνέβησαν κατά τη φόρτωση ή
την εκφόρτωση
1.
Αν προκληθεί ζηµία στην κατασκευή ή τον εξοπλισµό του
πλοίου κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, αναφέρεται στον
πλοίαρχο από τον εκπρόσωπο τερµατικού σταθµού και, αν είναι
απαραίτητο, αποκαθίσταται.
2.
Αν η ζηµία θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της κατασκευής
ή τη στεγανότητα του σκάφους, ή τα ουσιώδη µηχανικά συστήµατα
του πλοίου, η αρχή του κράτους της σηµαίας ή ένας οργανισµός
αναγνωρισµένος από αυτήν, ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό της,
και η αρχή ελέγχου του κράτους του λιµένα ενηµερώνονται από
τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού και/ή τον πλοίαρχο. Η
απόφαση για το κατά πόσον απαιτείται άµεση επισκευή ή µπορεί να
αναβληθεί, λαµβάνεται από την αρχή ελέγχου του κράτους του
λιµένα αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη, εάν υπάρχει, της αρχής του
κράτους της σηµαίας ή του αναγνωρισµένου από αυτή οργανισµού,
που ενεργεί για λογαριασµό της, καθώς και του πλοιάρχου. Αν
κριθεί αναγκαία η άµεση επισκευή, πραγµατοποιείται κατά τρόπο
ικανοποιητικό για τον πλοίαρχο και την αρµόδια αρχή προτού
αποπλεύσει το πλοίο.
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3.
Προκειµένου να ληφθεί η απόφαση στην οποία αναφέρεται η
παράγραφος 2, η αρχή ελέγχου του κράτους του λιµένα µπορεί να
αναθέσει σε αναγνωρισµένο οργανισµό την επιθεώρηση της ζηµίας
και την παροχή συµβουλών σχετικά µε την αναγκαιότητα διενέργειας των επισκευών ή την αναβολή τους.
4.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας
95/21/ΕΚ.

Άρθρο 11
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
1.
Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τακτικά τη συµµόρφωση
προς τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1, του άρθρου 7
παράγραφος 2 και του άρθρου 8 από τους τερµατικούς σταθµούς.
Η διαδικασία παρακολούθησης περιλαµβάνει τη διενέργεια αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων κατά τις εργασίες φόρτωσης ή
εκφόρτωσης.
Επιπροσθέτως, τα κράτη µέλη εξακριβώνουν ότι οι τερµατικοί σταθµοί συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος
4 στο τέλος της περιόδου η οποία προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο
και, για τους νεοσύστατους τερµατικούς σταθµούς, στο τέλος της
περιόδου η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6.
2.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή κάθε τρία έτη
έκθεση για τα αποτελέσµατα της εν λόγω παρακολούθησης. Η
έκθεση παρέχει επίσης αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των
εναρµονισµένων διαδικασιών για τη συνεργασία και την επικοινωνία
µεταξύ των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην και των
τερµατικών σταθµών, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Η
έκθεση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30 Απριλίου του επόµενου έτους από την πάροδο των τριών ηµερολογιακών ετών στην
οποία αναφέρεται η έκθεση.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του
συστήµατος δυνάµει της παρούσας οδηγίας προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε βάση τις εκθέσεις των κρατών
µελών που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Στην
έκθεση εκτιµάται επίσης κατά πόσον είναι απαραίτητη η συνέχιση
της υποβολής εκθέσεων των κρατών µελών, που προβλέπονται στο
άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 13
Κοινοποίηση στον ∆ΝΟ
Η Προεδρία του Συµβουλίου, ενεργώντας εξ ονόµατος των κρατών
µελών, και η Επιτροπή ενηµερώνουν από κοινού τον ∆ΝΟ για την
έκδοση της παρούσας οδηγίας, αναφερόµενοι στην παράγραφο 1.7
του παραρτήµατος του ψηφίσµατος A.797(19) του ∆ΝΟ.
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Άρθρο 14
Ρυθµιστική επιτροπή

1.
H Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε
δυνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/75/EΟΚ
του Συµβουλίου (1), η οποία στο εξής αποκαλείται «επιτροπή».
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/EΚ, καθορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 15
∆ιαδικασία τροποποίησης
1.
Οι ορισµοί στο άρθρο 3 σηµεία 1 έως 6 και 15 έως 18, οι
αναφορές σε διεθνείς συµβάσεις και κώδικες και στα ψηφίσµατα και
εγκυκλίους του ∆ΝΟ, οι αναφορές σε πρότυπα ISO, οι αναφορές
σε κοινοτικές πράξεις και τα παραρτήµατα µπορούν να τροποποιούνται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, προκειµένου να εναρµονίζονται µε τις διεθνείς και κοινοτικές πράξεις που θεσπίζονται, τροποποιούνται ή τίθενται σε ισχύ
µετά την υιοθέτηση της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της.
2.
Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2
εφαρµόζεται όταν τροποποιούνται το άρθρο 8 και τα παραρτήµατα
για την εφαρµογή των διαδικασιών που ορίζονται στην παρούσα
οδηγία και όταν τροποποιούνται ή καταργούνται οι υποχρεώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 16
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη καθορίζουν το σύστηµα των κυρώσεων που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή τους. Οι εν λόγω
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.
(1) Οδηγία 93/75/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Σεπτεµβρίου 1993, για
τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία
κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας
επικίνδυνα ή ρυπογόνα εµπορεύµατα (ΕΕ L 247 της 5.10.1993, σ. 19)·
οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/74/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 276 της 13.10.1998, σ. 7).
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Άρθρο 17

Άρθρο 18

Ενσωµάτωση και εφαρµογή

Έναρξη ισχύος

1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις 5 Αυγούστου
2003. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η
Μαρτίου 2004.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από κράτη µέλη, αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά
την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται
από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται
από την παρούσα οδηγία.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 19
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

D. REYNDERS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥ∆ΗΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥ∆ΗΝ
(όπως αναφέρεται στο άρθρο 4)
Τα φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην που προσεγγίζουν σε τερµατικούς σταθµούς των κρατών µελών για φόρτωση ή
εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην, ελέγχονται ως προς την εφαρµογή των ακόλουθων απαιτήσεων:
1. Πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κύτη φορτίου και καλύµµατα στοµίου κύτους κατάλληλου µεγέθους και σχεδίου, ώστε να
διασφαλίζεται η οµαλή φόρτωση, ορθή στοιβασία, ορθή διευθέτηση του φορτίου και εκφόρτωση του στερεού φορτίου χύδην.
2. Πρέπει να φέρουν αριθµούς αναγνώρισης στο στόµιο του κύτους φορτίου σύµφωνα µε το σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Η
θέση, το µέγεθος και το χρώµα των αριθµών αυτών ότι είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιµα από το χειριστή του εξοπλισµού
φόρτωσης ή εκφόρτωσης του τερµατικού σταθµού.
3. Τα καλύµµατα στοµίου του κύτους φορτίου, τα συστήµατα λειτουργίας των στοµίων κύτους και τα εξαρτήµατα ασφαλείας
είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό που προβλέπεται να χρησιµοποιούνται.
4. Οι φανοί ένδειξης κλίσης του πλοίου, αν υπάρχουν, ελέγχονται πριν από τη φόρτωση ή την εκφόρτωση και βεβαιώνεται η
καλή λειτουργία τους.
5. Αν απαιτείται εγκεκριµένο όργανο φόρτωσης στο πλοίο, το όργανο αυτό ότι είναι πιστοποιηµένο και λειτουργικό ώστε να
διενεργεί υπολογισµούς καταπόνησης κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση.
6. Οι µηχανές πρόωσης και οι βοηθητικές µηχανές είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.
7. Ο εξοπλισµός του καταστρώµατος που αφορά τις εργασίες πρόσδεσης και ελλιµενισµού λειτουργεί και είναι σε καλή
κατάσταση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥ∆ΗΝ
(όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1)
1. Οι τερµατικοί σταθµοί δέχονται για φόρτωση ή εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην µόνο φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου
χύδην που µπορούν να αγκυροβολήσουν µε ασφάλεια στις εγκαταστάσεις φόρτωσης ή εκφόρτωσης, λαµβάνοντας υπόψη το
βάθος της θέσης παραβολής, το µέγιστο µέγεθος του πλοίου, τις ρυθµίσεις πρόσδεσης, το περίζωµα, την ασφαλή πρόσβαση
και τα πιθανά εµπόδια κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης.
2. Ο εξοπλισµός φόρτωσης και εκφόρτωσης στον τερµατικό σταθµό είναι κατάλληλα πιστοποιηµένος και σε καλή κατάσταση
σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς και τα πρότυπα, τον χειρίζεται δε µόνον επαρκώς εξειδικευµένο και, αν είναι
απαραίτητο, πιστοποιηµένο προσωπικό.
3. Το προσωπικό του τερµατικού σταθµού εκπαιδεύεται σε όλες τις πτυχές της ασφαλούς φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτηγών
πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην, ανάλογα µε τις αρµοδιότητές του. Η κατάρτιση αποβλέπει στην εξοικείωση µε τους
γενικούς κινδύνους κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην και τις συνέπειες που µπορούν να έχουν οι
εσφαλµένες εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης στην ασφάλεια του πλοίου.
4. Το προσωπικό τερµατικού σταθµού που απασχολείται στις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης διαθέτει και χρησιµοποιεί µέσα
ατοµικής προστασίας και αναπαύεται επαρκώς ώστε να αποτρέπονται ατυχήµατα λόγω κόπωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ
[όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)]
1. Ο προβλεπόµενος χρόνος άφιξης του πλοίου έξω από τον λιµένα, το συντοµότερο δυνατό. Η πληροφορία αυτή επικαιροποιείται, οσάκις ενδείκνυνται.
2. Πληροφορία κατά τον αρχικό χρόνο άφιξης:
α) όνοµα, σήµα κλήσης, αριθµός ΙΜΟ, νηολόγιο, λιµένας νηολογίου·
β) σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, δήλωση ποσότητας φορτίου, στοιβασία από τα στόµια κύτους, σειρά φόρτωσης ή
εκφόρτωσης και ποσότητα που πρόκειται να φορτωθεί ανά κίνηση ή να εκφορτωθεί σε κάθε στάδιο της εκφόρτωσης·
γ) βύθισµα άφιξης και προτεινόµενο βύθισµα απόπλου·
δ) χρόνος που απαιτείται για τον ερµατισµό και τον αφερµατισµό·
ε) συνολικό µήκος πλοίου, πλάτος και µήκος του χώρου φόρτωσης από το πρωραίο τοίχωµα στοµίου του ακραίου πρωραίου
στοµίου κύτους µέχρι το πρυµναίο τοίχωµα στοµίου του ακραίου πρυµναίου στοµίου κύτους στο οποίο πρόκειται να
φορτωθεί το φορτίο ή από το οποίο πρόκειται να εκφορτωθεί το φορτίο·
στ) απόσταση από την ίσαλο γραµµή µέχρι το πρώτο στόµιο κύτους που πρόκειται να φορτωθεί ή να εκφορτωθεί και
απόσταση από την πλευρά του πλοίου µέχρι το άνοιγµα του στοµίου κύτους·
ζ) θέση της κύριας κλίµακας του πλοίου·
η) βύθισµα πλοίου·
θ) λεπτοµέρειες και δυνατότητες της συσκευής χειρισµού του φορτίου του πλοίου, αν υπάρχει·
ι) αριθµός και είδος των σκοινιών πρόσδεσης·
ια) ειδικά αιτήµατα, όπως τα σχετικά µε ειδικούς χειρισµούς διευθέτησης του φορτίου ή µε τη συνεχή µέτρηση της
περιεκτικότητας ύδατος του φορτίου·
ιβ) λεπτοµέρειες οποιωνδήποτε απαραίτητων επισκευών που µπορεί να καθυστερήσουν τον ελλιµενισµό, την έναρξη της
φόρτωσης ή της εκφόρτωσης ή τον απόπλου του πλοίου µε την ολοκλήρωση της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης·
ιγ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά µε το πλοίο την οποία ζητεί ο τερµατικός σταθµός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
[όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]
Πριν από και κατά τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, ο πλοίαρχος διασφαλίζει ότι:
1. η φόρτωση ή η εκφόρτωση φορτίου και η εκροή ή η εισροή θαλασσέρµατος ελέγχονται από τον υπεύθυνο αξιωµατικό του
πλοίου·
2. η διάταξη του φορτίου και ο όγκος του θαλασσέρµατος παρακολουθούνται σε όλη τη διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης
για να εξασφαλιστεί ότι η κατασκευή του πλοίου δεν καταπονείται υπερβολικά·
3. το πλοίο διατηρείται ισοβύθιστο, αν δε απαιτείται να λάβει κάποια κλίση για λειτουργικούς λόγους, αυτή είναι η µικρότερη
δυνατή·
4. το πλοίο παραµένει προσδεδεµένο µε ασφάλεια, λαµβανοµένων υπόψη των τοπικών καιρικών συνθηκών και προβλέψεων·
5. επαρκής αριθµός αξιωµατικών και µελών του πληρώµατος παραµένει στο πλοίο για τον έλεγχο των σκοινιών πρόσδεσης ή για
οποιαδήποτε συνήθη ή έκτακτη κατάσταση, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης του πληρώµατος για επαρκή χρόνο
ανάπαυσης ώστε να αποφεύγεται η κόπωση·
6. ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού ενηµερώνεται για τις απαιτήσεις διευθέτησης φορτίου, οι οποίες πρέπει να είναι
σύµφωνες µε τις διαδικασίες του Κώδικα του ∆ΝΟ για την ασφάλεια του στερεού φορτίου χύδην·
7. ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού ενηµερώνεται για τις απαιτήσεις εναρµόνισης µεταξύ των ρυθµών ερµατισµού ή
αφερµατισµού και φόρτωσης ή εκφόρτωσης του φορτίου του πλοίου του και για οποιαδήποτε απόκλιση από το σχέδιο
ερµατισµού ή αφερµατισµού ή για οποιοδήποτε άλλο θέµα που µπορεί να επηρεάσει τη φόρτωση ή την εκφόρτωση φορτίου·
8. το θαλάσσερµα εκχύνεται σε ρυθµούς που συµβαδίζουν µε το συµφωνηµένο σχέδιο φόρτωσης και δεν καταλήγει σε
κατάκλυση της αποβάθρας ή γειτονικού σκάφους. Όπου δεν είναι πρακτικό για το πλοίο να εκχύσει τελείως το θαλάσσερµα
πριν το στάδιο διευθέτησης του φορτίου, ο πλοίαρχος συµφωνεί µε τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού για τα χρονικά
διαστήµατα που µπορεί να απαιτηθεί αναστολή της φόρτωσης και για τη διάρκεια των σχετικών αναστολών·
9. υπάρχει συµφωνία µε τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού σχετικά µε τις δράσεις που πρόκειται να αναληφθούν σε
περίπτωση βροχής ή άλλης αλλαγής του καιρού, όταν η φύση του φορτίου δηµιουργεί κίνδυνο σε περίπτωση τέτοιας
αλλαγής·
10. καµία εργασία εν θερµώ δεν διενεργείται στο πλοίο ή κοντά σε αυτό ενώ το πλοίο βρίσκεται στη θέση παραβολής, εκτός αν
υπάρχει άδεια από τον εκπρόσωπο του τερµατικού λιµένα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αρµόδιων αρχών·
11. υφίσταται στενή επίβλεψη της εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης και του πλοίου κατά τα τελικά στάδια της φόρτωσης ή της
εκφόρτωσης·
12. ο εκπρόσωπος τερµατικού σταθµού ενηµερώνεται αµέσως αν η διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης προκάλεσε ζηµία,
δηµιούργησε επικίνδυνη κατάσταση ή είναι πιθανό να προκαλέσει κάτι τέτοιο·
13. ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού ενηµερώνεται όταν πρέπει να ξεκινήσει η τελική διευθέτηση του φορτίου, προκειµένου να θέσει σε λειτουργία το σύστηµα µεταφοράς µε ιµάντα·
14. η εκφόρτωση του κύτους διεξάγεται ισοµερώς µεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του πλοίου ώστε να αποτρέπεται
η στρέβλωση της κατασκευής του πλοίου·
15. κατά τον ερµατισµό ενός ή περισσότερων κυτών, λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα διαφυγής εύφλεκτων αναθυµιάσεων από τα
κύτη και λαµβάνονται µέτρα προστασίας πριν επιτραπεί οποιαδήποτε εργασία εν θερµώ κοντά ή πάνω από αυτά τα κύτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ
[όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α)]
1. Η θέση παραβολής όπου θα πραγµατοποιηθεί η φόρτωση ή η εκφόρτωση και ο προβλεπόµενος χρόνος για την παραβολή και
την ολοκλήρωση της φόρτωσης ή εκφόρτωσης (1).
2. Χαρακτηριστικά του εξοπλισµού φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συµπεριλαµβανοµένου του ονοµαστικού ρυθµού φόρτωσης ή
εκφόρτωσης του τερµατικού σταθµού και του αριθµού των κεφαλών φόρτωσης ή εκφόρτωσης που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, καθώς και του προβλεπόµενου χρόνου που απαιτείται για κάθε κίνηση φόρτωσης ή, στην περίπτωση της εκφόρτωσης,
του προβλεπόµενου χρόνου που απαιτείται για κάθε στάδιο της εκφόρτωσης.
3. Χαρακτηριστικά της θέσης παραβολής ή της προβλήτας που πιθανώς πρέπει να γνωρίζει ο πλοίαρχος, συµπεριλαµβανοµένης
της θέσης των σταθερών και των κινητών εµποδίων, των παραβληµάτων, των στύλων πρόσδεσης των πλοίων και των
διαδικασιών πρόσδεσης.
4. Ελάχιστο βάθος ύδατος κατά µήκος της θέσης παραβολής και στους διαύλους προσέγγισης και άφιξης (1).
5. Πυκνότητα ύδατος στη θέση παραβολής.
6. Μέγιστη απόσταση µεταξύ της ισάλου γραµµής και του άνω µέρους των καλυµµάτων του στοµίου του κύτους φορτίου ή
των τοιχωµάτων των στοµίων, ανάλογα µε τη συνάφεια αµφότερων µε την εργασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης, καθώς και τη
µέγιστη απόσταση του πλοίου από την ίσαλο γραµµή και άνω.
7. Ρυθµίσεις για την επιβίβαση και την πρόσβαση.
8. Η πλευρά του πλοίου που θα πλευρίσει στη θέση παραβολής.
9. Μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα προσέγγισης στην προβλήτα και διαθεσιµότητα ρυµουλκού, τύπος του ρυµουλκού και τύπος
στύλων πρόσδεσης.
10. Η ακολουθία φόρτωσης διαφορετικών πακέτων φορτίου και οποιοιδήποτε άλλοι περιορισµοί, αν δεν είναι δυνατό να ληφθεί
το φορτίο µε οποιαδήποτε σειρά ή από οποιοδήποτε κύτος εξυπηρετεί περισσότερο το πλοίο.
11. Οποιεσδήποτε ιδιότητες του υπό φόρτωση φορτίου που µπορούν να δηµιουργήσουν κίνδυνο όταν έλθει σε επαφή µε φορτίο
ή κατάλοιπα επάνω στο πλοίο.
12. Λεπτοµερής ενηµέρωση για τις προτεινόµενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή αλλαγές στα υφιστάµενα σχέδια
φόρτωσης ή εκφόρτωσης.
13. Αν ο εξοπλισµός φόρτωσης ή εκφόρτωσης τερµατικού σταθµού είναι σταθερός ή υπάρχει περιορισµός στην κίνησή του.
14. Τα σκοινιά πρόσδεσης που απαιτούνται.
15. Προειδοποίηση για ασυνήθιστες διαδικασίες πρόσδεσης.
16. Οποιοσδήποτε περιορισµός στον ερµατισµό ή αφερµατισµό.
17. Μέγιστο βύθισµα κατάπλου που επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές.
18. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά τον τερµατικό σταθµό και ζητείται από τον πλοίαρχο.

(1) Οι πληροφορίες για τον προβλεπόµενο χρόνο ελλιµενισµού και απόπλου και για το ελάχιστο βάθος στη θέση παραβολής θα επικαιροποιούνται σταδιακά και θα διαβιβάζονται στον πλοίαρχο άµα τη λήψη των διαδοχικών ενηµερώσεων για τον προβλεπόµενο χρόνο άφιξης. Οι
πληροφορίες σχετικά µε το ελάχιστο βάθος των υδάτων κατά την προσέγγιση και την αναχώρηση από διαύλους παρέχονται από τις αρχές
του τερµατικού σταθµού ή την αρµόδια αρχή, ανάλογα µε την περίπτωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
[όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ)]
Πριν από την έναρξη και κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης, ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού:
1. παρέχει στον πλοίαρχο τα ονόµατα και τις διαδικασίες για να επικοινωνήσει µε το προσωπικό του τερµατικού σταθµού ή τον
πράκτορα του φορτωτή που έχει την ευθύνη για την εργασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης και µε τον οποίο ο πλοίαρχος θα
έλθει σε επαφή·
2. λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα για να αποφευχθούν ζηµίες στο πλοίο από τον εξοπλισµό φόρτωσης ή εκφόρτωσης και
ενηµερώνει τον πλοίαρχο για τυχόν ζηµίες·
3. διασφαλίζει ότι το πλοίο δεν γέρνει ή, εάν για επιχειρησιακούς λόγους χρειάζεται κάποια κλίση, ότι αυτή είναι η ελάχιστη
δυνατή·
4. διασφαλίζει ότι η εκφόρτωση της αριστερής πλευράς είναι πολύ παρόµοια µε εκείνη της δεξιάς στο ίδιο αµπάρι, προκειµένου
να µην δηµιουργούνται στρέψεις·
5. σε περίπτωση φορτίων υψηλής πυκνότητας, ή όταν τα µεµονωµένα φορτία λαβίδας είναι µεγάλα, εφιστά την προσοχή του
πλοιάρχου στην πιθανότητα να υπάρξουν ισχυρές εντοπισµένες φορτίσεις επί της κατασκευής του πλοίου ώσπου η οροφή
της δεξαµενής να καλυφθεί τελείως από φορτίο, ειδικά όταν επιτρέπεται η ελεύθερη πτώση του φορτίου από ψηλά, λαµβάνει
δε ειδική µέριµνα κατά την έναρξη της εργασίας φόρτωσης σε κάθε κύτος φορτίου·
6. διασφαλίζει ότι υπάρχει συµφωνία µεταξύ του πλοιάρχου και του τερµατικού εκπροσώπου σε όλα τα επίπεδα και σε σχέση µε
όλες τις πτυχές των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης και ότι ο πλοίαρχος ενηµερώνεται για οποιαδήποτε αλλαγή στο
συµφωνηµένο ρυθµό φόρτωσης, καθώς και κατά την ολοκλήρωση κάθε επιµέρους φόρτωσης·
7. τηρεί αρχείο για το βάρος και τη διάταξη του φορτίου που φορτώθηκε ή εκφορτώθηκε και διασφαλίζει ότι τα βάρη στα κύτη
δεν αποκλίνουν από το συµφωνηµένο σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης·
8. διασφαλίζει ότι το φορτίο είναι διευθετηµένο, κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, σύµφωνα µε τις εντολές του πλοιάρχου·
9. διασφαλίζει ότι οι ποσότητες φορτίου που απαιτούνται για να επιτευχθεί το επιθυµητό βύθισµα απόπλου και η ορθή
διευθέτηση του φορτίου καθιστούν δυνατή την απελευθέρωση των συστηµάτων ταινιοδρόµων του τερµατικού σταθµού από
φορτίο µε την ολοκλήρωση της φόρτωσης. Για το σκοπό αυτό, ο εκπρόσωπος τερµατικού σταθµού ενηµερώνει τον πλοίαρχο
σχετικά µε την ονοµαστική χωρητικότητα του συστήµατος ταινιοδρόµου του τερµατικού σταθµού και για οποιαδήποτε
απαίτηση όσον αφορά την απελευθέρωση του συστήµατος ταινιοδρόµων µε την ολοκλήρωση της φόρτωσης·
10. σε περίπτωση εκφόρτωσης, ειδοποιεί εγκαίρως τον πλοίαρχο όταν πρόκειται να αυξηθεί ή να µειωθεί ο αριθµός των κεφαλών
εκφόρτωσης που χρησιµοποιούνται και τον ενηµερώνει όταν η εκφόρτωση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί από κάθε κύτος·
11. διασφαλίζει ότι δεν διενεργείται εργασία εν θερµώ επί του πλοίου ή πλησίον του πλοίου ενώ αυτό παραµένει στη θέση
παραβολής, εκτός αν δοθεί άδεια από τον πλοίαρχο και η εν λόγω εργασία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
αρµόδιας αρχής.

16.1.2002

16.1.2002
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για τις στατιστικές έρευνες που θα διενεργηθούν από τα κράτη µέλη για τον προσδιορισµό του
δυναµικού παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων ειδών οπωροφόρων δένδρων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

λαχθεί και η συγκρισιµότης των δεδοµένων των διαφόρων
κρατών µελών.
(5)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η
ύπαρξη αξιόπιστων και ολοκληρωµένων στατιστικών για το
δυναµικό παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων ειδών οπωροφόρων δένδρων στην Κοινότητα και η διατύπωση µεσοπρόθεσµων προβλέψεων για την κοινοτική παραγωγή και
προσφορά είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα
κράτη µέλη, και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα
σε κοινοτικό επίπεδο, λόγω των αποτελεσµάτων της δράσης,
η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή
της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5
της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,
όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων
αυτών.

(6)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 285,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η Επιτροπή, για την εκπλήρωση της αποστολής που της έχει
ανατεθεί από τη συνθήκη καθώς και από τις κοινοτικές
διατάξεις περί κοινής οργάνωσης των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών, έχει ανάγκη από ακριβή πληροφόρηση επί του δυναµικού παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων ειδών οπωροφόρων δένδρων στην Κοινότητα και από
µεσοπρόθεσµες προβλέψεις για την παραγωγή και την προσφορά στις αγορές. Η εν λόγω αποστολή έχει αναληφθεί
προς το παρόν από την Επιτροπή στα πλαίσια της οδηγίας
76/625/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου 1976,
περί των στατικών ερευνών που θα διενεργηθούν από τα
κράτη µέλη για τον προσδιορισµό του δυναµικού
παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων ειδών οπωροφόρων
δένδρων (3). Με αφορµή τις νέες τροποποιήσεις και χάριν
σαφήνειας, κρίνεται σκόπιµη η κατάργηση της οδηγίας
αυτής και η αντικατάστασή της από την παρούσα οδηγία.
Θεωρείται σκόπιµο να προβαίνουν όλα τα κράτη µέλη σε
έρευνες περί των δενδρώνων οπωροφόρων δένδρων του
ίδιου είδους συγχρόνως, σύµφωνα µε τα ίδια κριτήρια και
µε την ίδια περίπου ακρίβεια. Οι νέοι δενδρώνες φθάνουν
στην πλήρη απόδοσή τους µετά από ορισµένο αριθµό ετών.
Οι έρευνες αυτές ενδείκνυται συνεπώς να επαναλαµβάνονται
ανά πενταετία, προκειµένου να λαµβάνονται έγκυρα στοιχεία
σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής, λαµβανοµένων υπόψη
των οπωροφόρων δένδρων που δεν αποδίδουν ακόµη καρπούς.
Επιδιώκεται να γίνεται οµοιόµορφη έρευνα σε κάθε κράτος
µέλος για τις κυριότερες ποικιλίες κάθε είδους οπωροφόρων, µε σκοπό τον προσδιορισµό µίας όσο το δυνατόν
πληρέστερης υποδιαίρεσης ανά ποικιλία.
Από την πείρα που αποκτήθηκε από τις προηγούµενες έρευνες περί των δενδρώνων οπωροφόρων δένδρων, είναι ανάγκη
να εισαχθεί κάποια ελαστικότητα όσον αφορά τις µεθόδους
έρευνας που χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη, αλλά να διαφυ-

(1) EE C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 212.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2001 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 18ης Νοεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
11ης ∆εκεµβρίου 2001.
3
( ) ΕΕ L 218 της 11.8.1976, σ. 10· οδηγία οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 16 της 21.1.2000, σ. 72).

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
1.
Τα κράτη µέλη διεξάγουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2002,
και εν συνεχεία ανά πενταετία, έρευνες σχετικά µε τους δενδρώνες
ορισµένων ειδών οπωροφόρων δένδρων που καλλιεργούνται στην
επικράτειά τους.
2.

Ερευνώνται τα ακόλουθα είδη:

α) Επιτραπέζια µήλα
β) Επιτραπέζια αχλάδια
γ) Ροδάκινα
δ) Βερίκοκα
ε) Πορτοκάλια
στ) Λεµόνια
ζ) Εσπεριδοειδή µικρόκαρπα.
Τα είδη υπό έρευνα στα διάφορα κράτη µέλη αναφέρονται στον
πίνακα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα.
Ο κατάλογος των ειδών υπό έρευνα καθώς και ο σχετικός πίνακας
µπορούν να τροποποιούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.
Η καταγραφή των δενδρώνων µε ποικιλίες µήλων και αχλαδιών που
δεν προορίζονται για επιτραπέζια χρήση είναι προαιρετική.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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3.
Η έρευνα αφορά όλες τις εκµεταλλεύσεις µε φυτείες οπωροφόρων, εφόσον τα παραγόµενα φρούτα προορίζονται αποκλειστικά
ή κατά κύριο λόγο για την αγορά.
Η έρευνα επεκτείνεται στις αµιγείς και στις µικτές καλλιέργειες,
δηλαδή στους δενδρώνες οπωροφόρων δένδρων πολλών ειδών εκ
των αναφεροµένων στην παράγραφο 2, πρώτο εδάφιο ή ενός ή
περισσότερων από αυτά τα είδη σε συνδυασµό µε άλλα είδη.
4.
Η έρευνα µπορεί να πραγµατοποιείται κατά τρόπο εξαντλητικό ή µε τυχαία δειγµατοληψία, µε βάση τα κριτήρια του
άρθρου 3.
Άρθρο 2
1.
Οι αναφερόµενες στο άρθρο 1 έρευνες πρέπει να οργανώνονται κατά τρόπον ώστε τα αποτελέσµατα να δύνανται να παρουσιασθούν µε διάφορους συνδυασµούς των ακόλουθων χαρακτηριστικών.

16.1.2002
Άρθρο 4

1.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν το ταχύτερο δυνατόν στην Επιτροπή τα αποτελέσµατα των ερευνών τους, και οπωσδήποτε έως
την 1η Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος διεξαγωγής
της έρευνας.
2.
Τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται κατά ζώνες παραγωγής. Τα όρια των ζωνών παραγωγής
που ορίζονται για τα κράτη µέλη, καθορίζονται µε τη διαδικασία
του άρθρου 8 παράγραφος 2.
3.
Τα διαπιστούµενα σφάλµατα παρατήρησης και δειγµατοληψίας, που αναφέρονται στο άρθρο 3, ανακοινώνονται πριν από την
1η Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί τη διεξαγωγή της έρευνας.
4.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή µεθοδολογική
έκθεση σχετικά µε τη διεξαγωγή της έρευνας, το αργότερο έως την
1η Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί τη διεξαγωγή της έρευνας.

Α. Π ο ι κ ι λ ί α φ ρ ο ύ τ ω ν
Πρέπει να καθορίζονται, ανά είδος φρούτων και κατά σειρά
σπουδαιότητας, αρκετές ποικιλίες ώστε, για κάθε κράτος µέλος,
να δύναται να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά, για κάθε ποικιλία,
τουλάχιστον το 80 % της ολικής φυτευµένης έκτασης µε οπωροφόρα δένδρα του εν λόγω είδους και, εν πάση περιπτώσει,
όλες οι ποικιλίες που αντιπροσωπεύουν το 3 % ή και περισσότερο της ολικής έκτασης της φυτευµένης µε οπωροφόρα δένδρα
του εν λόγω είδους.
Β. Η λ ι κ ί α τ ω ν δ έ ν δ ρ ω ν
Η ηλικία των δένδρων πρέπει να υπολογίζεται από την περίοδο
της φύτευσής τους στον αγρό. Η εποχή φύτευσης που εκτείνεται από το φθινόπωρο έως την άνοιξη πρέπει να θεωρείται
ενιαία περίοδος.
Γ. Φ υ τ ε υ µ έ ν η έ κ τ α σ η , α ρ ι θ µ ό ς δ έ ν δ ρ ω ν κ α ι π υ κ ν ό τ η τ α
φύτευσης
Η πυκνότητα φύτευσης δύναται να καταγράφεται αµέσως ή να
προσδιορίζεται µέσω υπολογισµού που βασίζεται στη φυτευµένη έκταση.

Άρθρο 5
Τα κράτη µέλη που διαθέτουν ετήσιες πληροφορίες:
α) για τις εκτάσεις οπωροφόρων δένδρων η εκρίζωση των οποίων
πραγµατοποιήθηκε στο έδαφός τους, και
β) για τους νέους δενδρώνες οπωροφόρων στο έδαφός τους,
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες αυτές, το αργότερο
έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναφοράς.
Άρθρο 6
Η Επιτροπή µελετά, µέσω διαβουλεύσεων και διαρκούς συνεργασίας µε τα κράτη µέλη:
α) τα παρασχεθέντα αποτελέσµατα των ερευνών,
β) τα τεχνικά προβλήµατα που ετέθησαν ιδίως κατά την προετοιµασία και τη διεξαγωγή των ερευνών,
γ) τη σηµασία των αποτελεσµάτων των ερευνών.

2.
Οι όροι εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε
τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Άρθρο 3

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, εντός προθεσµίας ενός έτους µετά την ανακοίνωση των
αποτελεσµάτων των ερευνών από τα κράτη µέλη, έκθεση σχετικά µε
την εµπειρία που αποκτήθηκε από τις έρευνες.

1.
Στην περίπτωση δειγµατοληπτικής έρευνας, το δείγµα πρέπει
να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 95 % της φυτευµένης µε οπωροφόρα δένδρα έκτασης. Στις εκτάσεις που δεν καλύπτονται από τη
δειγµατοληψία, οι υπολογισµοί γίνονται κατ’ εκτίµηση.
2.
Όσον αφορά τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών
ερευνών, τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα µέτρα ώστε το δειγµατοληπτικό σφάλµα να είναι έως 3 % κατ’ ανώτατο όριο σε επίπεδο
εµπιστοσύνης 68 % για το σύνολο της εθνικής έκτασης της φυτευµένης µε οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους.
3.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να περιορίσουν, και εφόσον είναι αναγκαίο, να υπολογίσουν τα σφάλµατα
των παρατηρήσεων για το σύνολο της φυτευµένης έκτασης µε
οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους.
4.
Οι όροι εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε
τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Άρθρο 8
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή γεωργικών
στατιστικών, που συνεστήθη µε την απόφαση 72/279/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (1).
2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε 3 µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

(1) ΕΕ L 179 της 7.8.1972, σ. 1.
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Άρθρο 9

Άρθρο 11

Η οδηγία 76/625/ΕΟΚ καταργείται µε ισχύ από τις 16 Απριλίου
2002.

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

Κάθε αναφορά στην οδηγία 76/625/ΕΟΚ θεωρείται ως αναφορά
στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 10
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο στις 16 Απριλίου 2002. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς
αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 12
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙ∆Η ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Ροδάκινα

Βερίκοκα

Πορτοκάλια

Λεµόνια

Εσπεριδοειδή
µικρόκαρπα

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Γαλλία

×

×

×

×

×

×

×

Ιρλανδία

×

Ιταλία

×

×

×

×

×

×

×

Λουξεµβούργο

×

×

Κάτω Χώρες

×

×

Αυστρία

×

×

×

×

Πορτογαλία

×

×

×

×

×

×

×

Φινλανδία

×

Σουηδία

×

×

Ηνωµένο Βασίλειο

×

×

Μήλα

Αχλάδια

Βέλγιο

×

×

∆ανία

×

×

Γερµανία

×

×

Ελλάδα

×

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2002
για την κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για την αποθήκευση, στη Γαλλία την Ιταλία και το Ηνωµένο
Βασίλειο, αντιγόνων για την παραγωγή εµβολίων κατά του αφθώδους πυρετού
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4736]
(2002/29/ΕΚ)
γόνου. Η χορήγηση κοινοτικής συνδροµής συναρτάται µε
την τήρηση των όρων αυτών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/
572/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 14,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει της απόφασης 91/666/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
11ης ∆εκεµβρίου 1991, για τη δηµιουργία κοινοτικών
αποθεµάτων εµβολίων κατά του αφθώδους πυρετού (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/
181/ΕΚ της Επιτροπής (4), η ίδρυση τραπεζών αντιγόνου
αποτελεί µέρος των κοινοτικών ενεργειών για τη δηµιουργία
κοινοτικών αποθεµάτων εµβολίων κατά του αφθώδους πυρετού.

(1)

Το άρθρο 3 της απόφασης αυτής καθορίζει το «Laboratoire
de pathologie bovine du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires» της Λυών στη Γαλλία που αποτελεί
τώρα τµήµα της «Agence Francaise de Securite Sanitaire
des Aliments (AFSSA)» και το «Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Brescia» στην Ιταλία ως τράπεζες αντιγόνου για την διατήρηση των κοινοτικών αποθεµάτων και
προβλέπει διαδικασία για τον καθορισµό άλλων οργανισµών
ως τραπεζών αντιγόνου µε απόφαση της Επιτροπής.

(2)

Στο άρθρο 1 της απόφασης 2000/111/ΕΚ της Επιτροπής (5)
ορίζεται επιπλέον το Merial SAS ως τράπεζα αντιγόνου για
την διατήρηση των κοινοτικών αποθεµάτων.

(3)

Στο άρθρο 4 της απόφασης 91/666/ΕΟΚ καθορίζονται οι
αρµοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών των τραπεζών αντι-

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 19.
203 της 28.7.2001, σ. 16.
368 της 31.12.1991, σ. 21.
66 της 8.3.2001, σ. 39.
33 της 8.2.2000, σ. 19.

(5)

Πρέπει να χορηγηθεί κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή
στις τράπεζες αυτές για να είναι σε θέση να εκπληρώσουν
κατά τη διάρκεια του 2002 τις ανωτέρω αρµοδιότητες και
καθήκοντα.

(6)

Για δηµοσιονοµικούς λόγους, η κοινοτική συνδροµή πρέπει
να χορηγείται για περίοδο ενός έτους.

(7)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1999, για τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (6) τα προγράµµατα για την εξάλειψη ζωονόσων
χρηµατοδοτούνται από το Τµήµα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ.
Για λόγους δηµοσιονοµικού ελέγχου, εφαρµόζονται τα
άρθρα 8 και 9 του εν λόγω κανονισµού.

(8)

Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή χορηγείται στο κράτος µέλος υπό τον όρο ότι οι αρχές παρέχουν όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες εντός των καθορισµένων προθεσµιών.

(9)

Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή χορηγείται στη
Merial SAS σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και προϋποθέσεις.

(10)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Η Κοινότητα χορηγεί στη Γαλλία χρηµατοδοτική συνδροµή
για την αποθήκευση αντιγόνων για την παραγωγή εµβολίων κατά
του αφθώδους πυρετού.
(6) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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2.
Τα αποθέµατα αντιγόνων που αναφέρονται στην παράγραφο
1 διατηρούνται στην «Agence Francaise de Securite Sanitaire des
Aliments (AFSSA)» στην Λυών, Γαλλία.
3.
Η χορηγούµενη κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002
ανέρχεται σε 30 000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
Άρθρο 2
1.
Η Κοινότητα χορηγεί στην Ιταλία χρηµατοδοτική συνδροµή
για την αποθήκευση αντιγόνων για την παραγωγή εµβολίων κατά
του αφθώδους πυρετού.
2.
Τα αποθέµατα αντιγόνων που αναφέρονται στην παράγραφο
1 διατηρούνται στο «Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Brescia» στην Ιταλία.
3.
Η χορηγούµενη κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002
ανέρχεται σε 30 000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
Άρθρο 3
1.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 3 και στο άρθρο 2 παράγραφος 3 καταβάλλεται κατόπιν υποβολής, εκ µέρους του ενδιαφερόµενου κράτους
µέλους των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους.
2.
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή πριν από την 1η Μαρτίου 2003
και να περιλαµβάνουν:
α) τεχνικά στοιχεία για:
— την ποσότητα και τον τύπο των αποθηκευµένων αντιγόνων
(αρχεία αποθήκης),
— τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό αποθήκευσης (τύπο,
αριθµό και χωρητικότητα δεξαµενών),
— τα εφαρµοζόµενα συστήµατα ασφαλείας (έλεγχος θερµοκρασίας, αντικλεπτικά µέτρα),
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— τις ρυθµίσεις σχετικά µε την ασφάλιση (κατά πυρκαγιάς,
ατυχηµάτων)·
β) οικονοµικά στοιχεία (συµπλήρωση πίνακα όπως αυτού του
παραρτήµατος).
Άρθρο 4
1.
Η Κοινότητα χορηγεί στη Merial SAS, Λυών της Γαλλίας,
χρηµατοδοτική συνδροµή για την αποθήκευση αντιγόνων για την
παραγωγή εµβολίων κατά του αφθώδους πυρετού.
2.
Τα αποθέµατα αντιγόνων που αναφέρονται στην παράγραφο
1 διατηρούνται στη Merial SAS, Λυών της Γαλλίας (2 περιέκτες),
και στις εγκαταστάσεις της Pirbright στο Ηνωµένο Βασίλειο (4
περιέκτες).
3.
Η χορηγούµενη κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2002 ανέρχεται σε 48 000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
Άρθρο 5
1.
Για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 4, η Επιτροπή
συνάπτει αµελλητί σύµβαση µε την Merial SAS.
2.
Ο γενικός διευθυντής της γενικής διεύθυνσης υγείας και
προστασίας των καταναλωτών εξουσιοδοτείται να υπογράψει τη
σύµβαση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

16.1.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

L 13/27

L 13/28

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

16.1.2002

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2002
για έγκριση του σχεδίου τεχνικής δράσης 2002 για τη βελτίωση των γεωργικών στατιστικών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4973]
(2002/30/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Σύµφωνα µε την απόφαση 96/411/ΕΚ, η Κοινότητα συµµετέχει στις δαπάνες που πραγµατοποιεί κάθε κράτος µέλος
για την προσαρµογή των εθνικών συστηµάτων ή για τις
προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν νέες ή αυξανόµενες ανάγκες, που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο ενός σχεδίου τεχνικής δράσης.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής γεωργικών στατιστικών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 96/411/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου
1996, για τη βελτίωση των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση αριθ. 2298/
2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
28ης Σεπτεµβρίου 2000 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1
και το άρθρο 6 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την απόφαση 96/411/ΕΚ, η Επιτροπή καταρτίζει κάθε χρόνο ένα σχέδιο τεχνικής δράσης για τις γεωργικές
στατιστικές.

(2)

Είναι σκόπιµο να παγιωθούν ορισµένες δράσεις οι οποίες
ξεκίνησαν από τα προηγούµενα σχέδια δράσης και να συνεχιστούν οι προσπάθειες που ανέλαβαν τα κράτη µέλη, ιδίως
στον τοµέα των ισοζυγίων και της χρήσης φυτοφαρµάκων.

(3)

Είναι βασικό να βελτιωθούν οι πληροφορίες για τα υλικά
δεδοµένα της ευρωπαϊκής γεωργίας, να δηµιουργηθούν
λεπτοµερείς γεωργοπεριβαλλοντικοί δείκτες, να αναπτυχθούν οι περιβαλλοντικές πτυχές των γεργικών οικονοµικών
λογαριασµών και να λειτουργήσουν συστήµατα πληροφόρησης για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της εφαρµογής των σχετικών κοινοτικών πολιτικών.

(1) ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 14.
(2) ΕΕ L 263 της 18.10.2000, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το σχέδιο τεχνικής δράσης 2002 για τη βελτίωση των γεωργικών
στατιστικών περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη είναι οι αποδέκτες της παρούσας απόφασης.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σχεδίο τεχνικής δράσης 2002 για τη βελτίωση των γεωργικών στατιστικών
(TAPAS 2002)
Οι δράσεις που αναφέρονται στο σχέδιο τεχνικής δράσης για τη βελτίωση των γεωργικών στατιστικών (TAPAS) το 2002 έχουν
ως αντικείµενο:
αφενός, να δώσουν τη δυνατότητα συνέχισης ορισµένων δράσεων που ξεκίνησαν από τα προηγούµενα σχέδια δράσης και των
οποίων σκοπός ειδικά είναι η επέκταση και η επικύρωση µεθόδων που είχαν εφαρµοστεί προηγουµένως πειραµατικά, προκειµένου
να παρέχονται καλύτερες στατιστικές στους ακόλουθους τοµείς:
i) υλικά δεδοµένα της ευρωπαϊκής γεωργίας,
ii) περιβαλλοντικές πτυχές των γεωργικών οικονοµικών λογαριασµών,
iii) γεωργοπεριβαλλοντικοί δείκτες,
iv) χρήση φυτοφαρµάκων,
και, αφετέρου, να δηµιουργήσουν συστήµατα πληροφόρησης όσον αφορά:
v) την αγροτική ανάπτυξη.
Η Επιτροπή θα συµµετάσχει χρηµατοδοτικά στα σχέδια που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτών των δράσεων. Η συνεισφορά αυτή
ανά κράτος µέλος δεν θα υπερβεί τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα.
Οι δράσεις που υπέβαλαν τα κράτη µέλη αφορούν:
1. Τα υλικά δεδοµένα της ευρωπαϊκής γεωργίας
Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παράτασης δράσεων που έχουν ήδη εφαρµοστεί τα προηγούµενα χρόνια και
αποσκοπεί να βελτιώσει τις στατιστικές πληροφορίες στον τοµέα:
α) των δεδοµένων για τις εκτάσεις, την παραγωγή και τις χρήσεις της φυτικής παραγωγής, ιδίως για τα ισοζύγια,
β) των δεδοµένων για τα ζωικά κεφάλαια και την παραγωγή και τις χρήσεις της ζωικής παραγωγής, ιδίως για τα ισοζύγια
κρεάτων,
γ) των ισοζυγίων ζωοτροφών (είτε για έναν πρώτο υπολογισµό του ισοζυγίου ζωοτροφών -συχνά µετά τη βελτίωση των
ισοζυγίων εφοδιασµού- είτε για την κατάρτιση ενός διεξοδικότερου υπολογισµού, µετά τον πρώτο, βάσει ερευνών σχετικά
µε τους πόρους και τις χρήσεις των γεωργικών προϊόντων ή βάσει λεπτοµερέστερων αναλύσεων των διαθέσιµων δεδοµένων). Πρέπει επίσης να επιζητηθεί η συνοχή µεταξύ ισοζυγίων εφοδιασµού και ισοζυγίου ζωοτροφών,
δ) άλλων εργασιών, που εντάσσονται στο πλαίσιο της παράτασης δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, προκειµένου να βελτιωθεί
η αξιοπιστία των αριθµητικών στοιχείων για τα αποθέµατα ή για τις µεταγενέστερες χρήσεις, και µέσα στη γεωργική
εκµετάλλευση, καθώς και στον τοµέα των εργασιών για την κατάρτιση τεχνικών συντελεστών.
2. Περιβαλλοντικές πτυχές των γεωργικών οικονοµικών λογαριασµών
Ο στόχος αυτής της δράσης είναι πρώτα απ’ όλα να εισαχθούν στη µεθοδολογία των οικονοµικών λογαριασµών της γεωργίας
(ΟΛΓ) και της δασοκοµίας (ΟΛ∆) έννοιες και ορισµοί που να επιτρέπουν να αντιµετωπιστούν ορισµένες συνιστώσες
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγµα οι υπηρεσίες στη συνολική παραγωγή ή όπως µια πράξη αναδιανοµής
υπό µορφήν επιδοτήσεων ή φόρων.
Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η εφαρµογή αυτών των νέων ορισµών.
Το κοινοτικό ενδιαφέρον προκύπτει από την προοπτική παραγωγής συνεχών στατιστικών σειρών που θα συµπληρώσουν τις
σειρές των οικονοµικών λογαριασµών της γεωργίας και της δασοκοµίας.
3. Γεωργοπεριβαλλοντικοί δείκτες,
Η Επιτροπή επιθυµεί να ενθαρρύνει σχέδια που επιτρέπουν τη βελτίωση των ήδη υφιστάµενων δεικτών, όπως ιδίως τη γνώση,
σε περιφερειακό επίπεδο, της απόδοσης ορισµένων καλλιεργειών, των δεδοµένων πωλήσεων ή κατανάλωσης ανόργανων
λιπασµάτων κ.λπ. Υποστηρίζει επίσης την κατάρτιση δεικτών τοπίου, όπως το µήκος των φυτικών φρακτών ή των κρασπέδων ή
και οι εκτάσεις που χρησιµοποιούνται σε επίπεδο περιφέρειας εκτός της ωφέλιµης αγροτικής έκτασης (βοσκότοποι, ορεινά
λιβάδια κ.λπ)· η επίπτωση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών στη λειτουργία των εκµεταλλεύσεων· στοιχεία σχετικά µε τις
καλλιεργητικές πρακτικές.
4. Χρήση φυτοφαρµάκων
Η δράση αυτή επιδιώκει να συνεχιστεί η συλλογή και η επεξεργασία δεδοµένων σχετικά µε τη χρήση των φυτοφαρµάκων· να
βελτιωθεί η ποιότητα και η ταχύτητα διαβίβασης χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους και να βελτιωθεί η χρήση διάφορων
πηγών. Οι καλλιέργειες επιλέγονται από τα κράτη µέλη σε συνάρτηση µε τη σηµασία τους, είτε από άποψη καλλιεργούµενης
έκτασης είτε από άποψη χρησιµοποιούµενης ποσότητας φυτοφαρµάκων. Η γνώση της χρησιµοποίησης µιας συγκεκριµένης
ενεργούς ουσίας είναι επίσης ένας από τους επιδιωκόµενους στόχους.
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5. Αγροτική ανάπτυξη
Ο νέος αυτός άξονας ανάπτυξης γεωργικών στατιστικών αφορά, αφενός, τις περισσότερο λεπτοµερείς, από άποψη εδαφικής
κατανοµής, πληροφορίες που συνήθως συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο αλλά επίσης την εδαφική κατανοµή που συχνά διαφέρει
από την κατανοµή των διοικητικών περιφερειών, που χρησιµοποιείται κατά την κατάρτιση της πλειονότητας των περιφερειοποιηµένων στατιστικών. Αφετέρου, οι ανάγκες αυτές αφορούν πληροφορίες που καλύπτουν µια ευρύτερη και πολυποίκιλη
θεµατολογία: τα εξωγεωργικά εισοδήµατα της γεωργικής εκµετάλλευσης και των οικογενειών, ιδίως τις συµπληρωµατικές
δραστηριότητες της γεωργικής δραστηριότητας και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι γεωργοί στο κοινωνικό σύνολο, καθώς
και τους όρους διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές, τη συµβολή της γεωργίας ως µέσου στήριξης άλλων οικονοµικών και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.λπ.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 2002
Μέγιστη χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας στις δαπάνες
κατανοµή ανά κράτος µέλος (1 000 EUR)
Χώρα

B

Υλικά δεδοµένα

18,0

Περιβαλλοντικές πτυχές των
γεωργικών οικονοµικών λογαριασµών

20,0

Γεωργοπεριβαλλοντικοί δείκτες

30,0

Χρήση φυτοφαρµάκων

15,0

Αγροτική ανάπτυξη

15,0
Σύνολο

98,0

DK

D

EL

E

F

IRL

24,0

I

L

70,0

NL

9,0

3,0

15,0

60,0

45,0

27,5

25,0

30,0 20,0

20,0

85,0 105,0 44,0

90,0
3,0

P

FIN

62,5 20,0

S

UK

50,0

0,0

160,0

47,5
0,0

15,0 45,0

52,0

35,0

10,0

282,5

20,0

15,0

145,0

10,0

202,5

10,0

104,0 116,5 65,0

Σύνολο

253,5

29,0

30,0
15,0

A

55,0

85,0

0,0

935,5
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Ιανουαρίου 2002
µε αντικείµενο ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά µε την κλασική πανώλη των χοίρων στην Ισπανία και
την τροποποίηση της απόφασης 2001/925/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 74]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/31/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/EOK του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που
εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων ζώων
και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/
EOK (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στην Ισπανία εκδηλώθηκαν εστίες κλασικής πανώλης των
χοίρων στην επαρχία Βαρκελόνης στην Καταλονία.

(2)

Εξεταζόµενες υπό το πρίσµα των εµπορικών συναλλαγών
ζώντων χοίρων, οι εστίες αυτές είναι ικανές να θέσουν σε
κίνδυνο το ζωικό κεφάλαιο άλλων κρατών µελών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 8 της απόφασης 2001/925/ΕΚ:
α) οι λέξεις «20 Ιανουαρίου 2002» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«20 Φεβρουαρίου 2002»·
β) οι λέξεις «31 Ιανουαρίου 2002» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«28 Φεβρουαρίου 2002».
Άρθρο 2
Στο παράρτηµα της απόφασης 2001/925/EK, η λέξη «Καταλονία»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «Οι επαρχίες Βαρκελόνης και Γερόνας
στην Καταλονία».
Άρθρο 3

(3)

Η Ισπανία έχει λάβει µέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/
89/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί
θεσπίσεως κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της
κλασικής πανώλης των χοίρων (3).

Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις εµπορικές συναλλαγές, κατά τρόπο που αυτά να συνάδουν µε τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης. Ενηµερώνουν αµέσως περί
αυτού την Επιτροπή.

(4)

Η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2001/925/ΕΚ, της 20ής
∆εκεµβρίου 2001, περί ορισµένων µέτρων προστασίας σχετικά µε την κλασική πανώλη των χοίρων στην Ισπανία (4).

Άρθρο 4

(5)

Υπό το πρίσµα της εξέλιξης στην κατάσταση και µε βάση τα
αποτελέσµατα των επιδηµιολογικών ερευνών, είναι αναγκαία
η παράταση των µέτρων που έχουν θεσπισθεί και η µείωση
της έκτασης της περιοχής που υπόκειται σε ορισµένα από τα
µέτρα αυτά. Κατόπιν τούτου, η απόφαση 2001/925/ΕΚ
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε την γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

(6)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
316 της 1.12.2001, σ. 5.
339 της 21.12.2001, σ. 56.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Ιανουαρίου 2002
για τη σήµανση και χρήση του χοιρείου κρέατος κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ
του Συµβουλίου όσον αφορά την Ισπανία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 75]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/32/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2001, σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση της
κλασικής πανώλης των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τον ∆εκέµβριο του 2001 δηλώθηκαν από τις ισπανικές
κτηνιατρικές αρχές εστίες κλασικής πανώλης των χοίρων
στην Ισπανία.

(2)

Βάσει των άρθρων 9, 10 και 11 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ,
ορίστηκαν, αµέσως, ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω
από τις εστίες της επιδηµίας στην Ισπανία.

(3)

Οι διατάξεις για τη χρήση σήµατος υγειονοµικής καταλληλότητας νωπού κρέατος παρατίθενται στην οδηγία 64/433/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, για τα
υγειονοµικά προβλήµατα στον τοµέα των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών νωπών κρεάτων (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/23/ΕΚ (3).

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της
οδηγίας 2001/89/ΕΚ, η Ισπανία υπέβαλε αίτηµα για
θέσπιση παρέκκλισης όσον αφορά τη σήµανση και τη χρήση
χοίρειου κρέατος, το οποίο προέρχεται από χοίρους εκµεταλλεύσεων που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης της επαρχίας της Βαρκελώνης και οι οποίοι εσφάγησαν, βάσει ειδικής
έγκρισης που εκδόθηκε από την αρµόδια αρχή.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται στην Ισπανία η χρήση σφραγίδας που περιγράφεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο Α στοιχείο ε) της οδηγίας 64/433/
ΕΟΚ, σε χοίρειο κρέας που προέρχεται από εκµεταλλεύσεις που
ευρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης της επαρχίας της Βαρκελώνης
πριν από τις 8 Ιανουαρίου 2002, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
( ) ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.
(2) ΕΕ 121 της 29.7.1964 σ. 2012/64.
(3) ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 7.
1

άρθρων 9 και 11 της οδηγίας 2001/89/ΕΚ, υπό τον όρο ότι οι εν
λόγω χοίροι:
α) προέρχονται από ζώνη επιτήρησης:
— όπου δεν έχουν διαπιστωθεί κρούσµατα κλασικής πανώλης
των χοίρων κατά τις προηγούµενες 21 ηµέρες και όπου
έχουν παρέλθει τουλάχιστον 21 ηµέρες µετά την
ολοκλήρωση του προκαταρτικού καθαρισµού και απολύµανσης των µολυσµένων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων,
— η οποία έχει εγκαθιδρυθεί γύρω από ζώνη προστασίας όπου
διενεργήθηκαν κλινικές εξετάσεις ανίχνευσης της παρουσίας
κλασικής πανώλης των χοίρων σε όλες τις χοιροτροφικές
µονάδες µετά τη διαπίστωση της νόσου, µε αρνητικά αποτελέσµατα·
β) προέρχονται από εκµετάλλευση:
— η οποία έχει υπαχθεί στα µέτρα προστασίας που θεσπίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας
2001/89/ΕΚ,
— για την οποία, µετά από επιδηµιολογική έρευνα, έχει αποκλεισθεί η επαφή µε µολυσµένη εκµετάλλευση,
— η οποία υποβλήθηκε σε τακτικούς ελέγχους από κτηνίατρο,
µετά την εγκαθίδρυση της ζώνης επιτήρησης. Στον έλεγχο
υπεβλήθησαν όλοι οι χοίροι που διατηρούνται στην εκµετάλλευση,
γ) συµπεριλήφθησαν σε πρόγραµµα ελέγχου της θερµοκρασίας του
σώµατος των χοίρων και κλινικής εξέτασης. Το πρόγραµµα θα
διεξαχθεί σύµφωνα µε το παράρτηµα I·
δ) εσφάγησαν εντός δώδεκα ωρών από την άφιξή τους στο σφαγείο.
Άρθρο 2
Η Ισπανία διασφαλίζει την έκδοση πιστοποιητικού, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ, για το χοίρειο κρέας που αναφέρεται στο
άρθρο 1.
Άρθρο 3
Το χοίρειο κρέας που πληροί τους όρους του άρθρου 1 και το
οποίο περιλαµβάνεται σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές πρέπει να
συνοδεύεται από το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 2.
Άρθρο 4
Η Ισπανία διασφαλίζει ότι τα σφαγεία που έχουν ορισθεί για να
δεχθούν τους χοίρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1, δεν δέχονται για σφαγή κατά τις ίδιες ηµέρες χοίρους άλλους
εκτός από τους υπόψη.
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Άρθρο 5

Άρθρο 6

Η Ισπανία διαβιβάζει στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή:
α) την επωνυµία και τη διεύθυνση των σφαγείων που έχουν ορισθεί
για να δεχθούν για σφαγή τους χοίρους που αναφέρονται στο
άρθρο 1, πριν από τη σφαγή των χοίρων αυτών και
β) µετά τη σφαγή των χοίρων αυτών, σε εβδοµαδιαία βάση, έκθεση
που περιλαµβάνει πληροφορίες όσον αφορά:
— τον αριθµό των χοίρων που εσφάγησαν στα ορισθέντα σφαγεία,
— το σύστηµα εξακριβώσεως και ελέγχου των µετακινήσεων
που εφαρµόζεται στους χοίρους που προορίζονται να σφαγούν,
— τις οδηγίες που έχουν δοθεί όσον αφορά την εφαρµογή του
προγράµµατος παρακολούθησης της θερµοκρασίας του
σώµατος που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι.

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
2002.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
Το πρόγραµµα για την παρακολούθηση της θερµοκρασίας του σώµατος των χοίρων και για την κλινική εξέταση, το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ), πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
1. Εντός του εικοσιτετραώρου που προηγείται της φόρτωσης ενός φορτίου χοίρων που προορίζονται για σφαγή, η αρµόδια
κτηνιατρική αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι η θερµοκρασία του σώµατος ενός ορισµένου αριθµού χοίρων που περιλαµβάνονται στο προαναφερόµενο φορτίο ελέγχεται από επίσηµο κτηνίατρο µε εισαγωγή θερµοµέτρου στον πρωκτό των ζώων. Ο
αριθµός των χοίρων που πρέπει να υποβάλλονται σε αυτή την εξέταση καθορίζεται ως εξής:
Αριθµός χοίρων της αποστολής

Αριθµός χοίρων προς εξέταση

0-25

όλοι

26-30

26

31-40

31

41-50

35

51-100

45

101-200

51

200 +

60

Κατά τη στιγµή διενέργειας της εξέτασης, πρέπει να καταγράφονται σε έναν πίνακα, ο οποίος εκδίδεται από τις αρµόδιες
κτηνιατρικές αρχές για κάθε χοίρο, ο αριθµός του ενωτίου, η ώρα ελέγχου και η θερµοκρασία.
Σε περίπτωση που η εν λόγω θερµοκρασία είναι 40 °C ή µεγαλύτερη, ο επίσηµος κτηνίατρος πρέπει να ενηµερώνεται αµέσως
και να προβαίνει στη διεξαγωγή υγειονοµικής έρευνας, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας
2001/89/ΕΚ περί θεσπίσεως κοινοτικών µέτρων για τον έλεγχο της κλασικής πανώλης των χοίρων.
2. Λίγο πριν από τη φόρτωση του φορτίου (0 έως 3 ώρες) το οποίο έχει υποβληθεί σε εξέταση όπως περιγράφεται στο ανωτέρω
σηµείο 1, διενεργείται κλινική εξέταση εκ µέρους του επίσηµου κτηνιάτρου, ο οποίος ορίζεται από τις αρµόδιες κτηνιατρικές
αρχές.
3. Κατά τη στιγµή της φόρτωσης του φορτίου των χοίρων που έχουν υποβληθεί σε εξέταση, όπως περιγράφεται στα ανωτέρω
σηµεία 1 και 2, ο επίσηµος κτηνίατρος πρέπει να εκδίδει ένα υγειονοµικό έγγραφο το οποίο πρέπει να συνοδεύει το φορτίο
µέχρι το σφαγείο το οποίο έχει οριστεί.
4. Στο σφαγείο που έχει οριστεί, τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της θερµοκρασίας του σώµατος των ζώων θα πρέπει να
ανακοινώνονται στον κτηνίατρο ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της εξέτασης πριν από τη σφαγή.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Ιανουαρίου 2002
για τη χρησιµοποίηση δύο σφαγείων από την Ισπανία σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο
β) της οδηγίας 2001/89/ΕΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 76]
(Το κείµενο στην ισπανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/33/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2001/89/EΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2001, σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση της
κλασικής πανώλης των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 5 και 10 ∆εκεµβρίου του 2001 δηλώθηκε από τις
ισπανικές κτηνιατρικές αρχές η εµφάνιση κρουσµάτων κλασικής πανώλης των χοίρων σε τρεις παρακείµενες κοινότητες
της επαρχίας της Βαρκελώνης, στην Καταλονία.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 2001/89/EΟΚ του
Συµβουλίου οριοθετήθηκε αµέσως ζώνη προστασίας γύρω
από την περιοχή όπου εµφανίστηκαν τα κρούσµατα.

(3)

Η διακίνηση χοίρων στους δηµόσιους και ιδιωτικούς δρόµους εντός της ζώνης προστασίας έχει απαγορευτεί.

(4)

Η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2001/925/ΕΚ, της 20ής
∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας
για την κλασική πανώλη των χοίρων στην Ισπανία και την
κατάργηση της απόφασης 2001/863/ΕΚ (2).

(5)

(6)

Η Ισπανία υπέβαλε αίτηµα για τη χρησιµοποίηση δύο σφαγείων που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας για τη
σφαγή των χοίρων που προέρχονται από το εξωτερικό της εν
λόγω ζώνης σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2001/89/ΕΚ.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Παρέχεται στην Ισπανία η άδεια να χρησιµοποιήσει τα σφαγεία «Le Porc Gourmet» και «L’Escorxador Frigorific d’Osona
(ESFOSA)» που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας η οποία οριοθετήθηκε τον ∆εκέµβριο 2001 γύρω από τις εστίες κλασικής

(1) ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.
(2) ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 56.

πανώλης των χοίρων που εµφανίστηκαν στην επαρχία της Βαρκελώνης, στην Καταλονία, υπό τους ακόλουθους όρους:
— οι χοίροι προέρχονται από εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε
περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα της απόφασης
2001/925/ΕΚ και µεταφέρονται απευθείας στα σφαγεία, χωρίς
εκφόρτωση ή στάθµευση,
— η πρόσβαση στα σφαγεία πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω
διαδρόµων. Οι λεπτοµέρειες όσον αφορά τους εν λόγω διαδρόµους καθορίζονται από την ισπανική νοµοθεσία,
— πριν φύγουν από την εκµετάλλευση προέλευσης, τα οχήµατα
που µεταφέρουν τους χοίρους για σφαγή πρέπει να έχουν
σφραγιστεί από τις αρµόδιες αρχές. Κατά τη σφράγιση, οι
αρχές πρέπει να καταγράφουν τον αριθµό κυκλοφορίας του
οχήµατος και τον αριθµό των χοίρων που µεταφέρονται από το
όχηµα,
— κατά την άφιξη στο σφαγείο οι αρµόδιες αρχές πρέπει:
i) να επιθεωρούν και να αποσφραγίζουν το όχηµα·
ii) να καταγράφουν τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος και
τον αριθµό των χοίρων που βρίσκονται στο όχηµα.
2.
Κάθε όχηµα που µεταφέρει χοίρους στα σφαγεία τα οποία
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να υφίσταται καθαρισµό και
απολύµανση αµέσως µετά την εκφόρτωση.
Εν συνεχεία, τα οχήµατα υποβάλλονται σε έλεγχο από τις αρµόδιες
αρχές και, ενδεχοµένως, υφίστανται εκ νέου απολύµανση σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται κατά µήκος των διαδρόµων στα όρια της
ζώνης προστασίας.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
2002.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.
Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

L 13/36

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό της απόφασης αριθ. 1/2000 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ-ΕΖΕΣ για την κοινή διαµετακόµιση, της 20ής
∆εκεµβρίου 2000, η οποία τροποποιεί τη σύµβαση της 20ής Μαΐου 1987 για το καθεστώς της κοινής διαµετακόµισης
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 9 της 12ης Ιανουαρίου 2001)
Σελίδα 4, άρθρο 3 στοιχείο ι):
αντί:

«… που αναλαµβάνει εγγράφως την υποχρέωση για πληρωµή αλληλεγγύης …»,

διάβαζε: «… που αναλαµβάνει εγγράφως την υποχρέωση για πληρωµή αλληλεγγύως …».
Σελίδα 9, άρθρο 30 παράγραφος 3:
αντί:

«… φυλάσσει τη δήλωση διαµετακόµισης και επιτρέπει …»,

διάβαζε: «… φυλάσσει τη δήλωση διαµετακόµισης, επιτρέπει …».
Σελίδα 10, άρθρο 34 παράγραφος 1:
αντί:

«Όµως, το τελωνείο προορισµού …»,

διάβαζε: «Οµοίως, το τελωνείο προορισµού …».
Σελίδα 12, τίτλος κεφαλαίου VII:
αντί:

«… τεχνολογιών πληροφοριών και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών»,

διάβαζε: «… τεχνολογιών πληροφοριών και δικτύων πληροφορικής».
Σελίδα 12, άρθρο 42 παράγραφος 1:
αντί:

«…, µέσω τεχνολογιών πληροφοριών και ηλεκτρονικών δικτύων.»,

διάβαζε: «… µέσω τεχνολογιών πληροφοριών και δικτύων πληροφορικής.».
Σελίδα 14, άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ):
αντί:

«… δεν τηρεί πλέον υποχρέωση του ΕΚ της εν λόγω …»,

διάβαζε: «… δεν τηρεί πλέον υποχρέωση που τον βαρύνει βάσει της εν λόγω …».
Σελίδα 17, άρθρο 71 παράγραφος 1:
αντί:

«… χρησιµοποιώντας τεχνική επεξεργασίας δεδοµένων.»,

διάβαζε: «… χρησιµοποιώντας συστήµατα πληροφορικής.».
Σελίδα 21, άρθρο 95:
αντί:

«… τελωνείο αναχώρησης σχετικά µε την τροποποίηση.»,

διάβαζε: «… τελωνείο αναχώρησης σχετικά µε την τροποποίηση που επήλθε.».
Σελίδα 26, άρθρο 115 παράγραφος 1 στοιχείο γ):
αντί:

«… για εµπόρευµα που είχε εξαιρεθεί …»,

διάβαζε: «… για εµπόρευµα που είχε υπεξαιρεθεί …».
Σελίδα 39, τίτλος άρθρου 12:
αντί:

«Έγγραφο διαµετακόµισης»,

διάβαζε: «Συνοδευτικό έγγραφο διαµετακόµισης».
Σελίδα 51, θέση 33:
αντί:

«… στα παραστατικά Τ2Λ που εκδίδονται …»,

διάβαζε: «… στα παραστατικά Τ2L που εκδίδονται …».
Σελίδα 53, κατάλογος κωδικών:
αντί:

«…
Ελλάδα:
Ισπανία
…»,

διάβαζε: «…
Ελλάδα:
Ισπανία
…».
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Σελίδα 67, έντυπο TC32-ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:
αντί:

«Ο παρών τίτλος, ο οποίος εκδόθηκε στις … ισχύει για ποσό 7 000 ευρώ για πράξη …»,

διάβαζε: «Ο παρών τίτλος, ο οποίος εκδόθηκε στις … ισχύει για ποσό µέχρι 7 000 ευρώ για µια πράξη …».
Σελίδα 101, σηµείο ∆ σηµείο 4:
αντί:

«… σε επίπεδο “είδος εµπορεύµατος”, αναγράφεται …»,

διάβαζε: «… σε επίπεδο “είδος εµπορευµάτων”, αναγράφεται …».
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