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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 31/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Ιανουαρίου 2002
για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα
ασφαλείας των τροφίµων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

µπορεί να παρεµποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
τροφίµων, να δηµιουργήσουν άνισες συνθήκες ανταγωνισµού και συνεπώς να έχουν άµεση επίδραση στη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 37, 95, 133 και 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),

(5)

Είναι συνεπώς αναγκαίο να υπάρξει προσέγγιση µεταξύ
αυτών των εννοιών, αρχών και διαδικασιών, ώστε να διαµορφωθεί κοινή βάση για τα µέτρα σχετικά µε τα τρόφιµα
και τις ζωοτροφές που λαµβάνονται σε επίπεδο κρατών
µελών και σε κοινοτικό επίπεδο. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να
παρασχεθεί επαρκές χρονικό περιθώριο για την προσαρµογή
τυχόν αντιφατικών διατάξεων της ισχύουσας εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας, και να οριστεί ότι, µέχρις ότου γίνει
η προσαρµογή αυτή, η σχετική νοµοθεσία εφαρµόζεται
βάσει των αρχών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.

(6)

Tο νερό εισάγεται άµεσα ή έµµεσα στον ανθρώπινο οργανισµό όπως άλλα τρόφιµα, συντελώντας έτσι στη συνολική
έκθεση του καταναλωτή από το στόµα σε ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων χηµικών και µικροβιολογικών µολυσµατικών
προσµείξεων. Εντούτοις, δεδοµένου ότι η ποιότητα του
νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ελέγχεται ήδη από τις οδηγίες 80/778/ΕΟΚ (5) και 98/83/ΕΚ (6)
του Συµβουλίου, αρκεί να εξετάζεται το νερό µετά το
σηµείο συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
οδηγία 98/83/ΕΚ και ειδικότερα στο άρθρο 6 της εν λόγω
οδηγίας.

(7)

Στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, είναι σκόπιµο
να περιληφθούν και οι απαιτήσεις που αφορούν τις ζωοτροφές και µάλιστα την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών που
προορίζονται για ζώα που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή τροφίµων. Αυτό ισχύει µε την επιφύλαξη παρεµφερών απαιτήσεων οι οποίες εφαρµόζονται µέχρι σήµερα και
οι οποίες θα εφαρµοσθούν στο µέλλον στη νοµοθεσία για
τις ζωοτροφές σχετικά µε όλα τα ζώα, περιλαµβανοµένων
των ζώων συντροφιάς.

(8)

Η Κοινότητα έχει επιλέξει υψηλό επίπεδο προστασίας της
υγείας, όπως αρµόζει στην εκπόνηση της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα που εφαρµόζεται κατά τρόπο µη επιφέροντα διακρίσεις, είτε τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές κυκλοφορούν
στην εσωτερική αγορά είτε στη διεθνή.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίµων
είναι θεµελιώδης πτυχή της εσωτερικής αγοράς και συµβάλλει σηµαντικά στην υγεία και την ευηµερία των πολιτών και
διασφαλίζει τα κοινωνικά και οικονοµικά τους συµφέροντα.

(2)

Πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της
ανθρώπινης ζωής και υγείας κατά την άσκηση των κοινοτικών πολιτικών.

(3)

Η ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων και των ζωοτροφών
εντός της Κοινότητας µπορεί να επιτευχθεί µόνον εάν οι
απαιτήσεις ασφάλειας για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές δεν
διαφέρουν σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο.

(4)

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς τις έννοιες, τις
αρχές και τις διαδικασίες µεταξύ των νοµοθεσιών των
κρατών µελών στον τοµέα των τροφίµων. Όταν τα κράτη
µέλη θεσπίζουν µέτρα για τα τρόφιµα, οι διαφορές αυτές

(1) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 247.
(2) ΕΕ C 155 της 29.5.2001, σ. 32.
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 14 Ιουνίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2001 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
11ης ∆εκεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα)· απόφαση του Συµβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002.

(5) ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 98/83/ΕΚ.
(6) ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.

L 31/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(9)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές, άλλα
ενδιαφερόµενα µέρη και οι εµπορικοί εταίροι έχουν εµπιστοσύνη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα τρόφιµα,
την επιστηµονική τους βάση και τις δοµές και την ανεξαρτησία των θεσµικών οργάνων που προστατεύουν την υγεία και
άλλα συµφέροντα.

(10)

Η πείρα έχει δείξει ότι είναι αναγκαίο να θεσπίζονται µέτρα
που εγγυώνται ότι δεν κυκλοφορούν στην αγορά µη
ασφαλή τρόφιµα και εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν τα συστήµατα για τον εντοπισµό και την επίλυση των προβληµάτων
σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και να προστατεύεται η δηµόσια υγεία. Θα πρέπει να αντιµετωπίζονται και παρόµοια ζητήµατα σχετικά µε την ασφάλεια των ζωοτροφών.

(11)

(12)

(13)

Για να διαµορφωθεί µια επαρκώς εµπεριστατωµένη και
ολοκληρωµένη προσέγγιση στην ασφάλεια των τροφίµων,
πρέπει να υπάρξει ευρύς ορισµός της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα που θα καλύπτει µεγάλο φάσµα διατάξεων µε άµεσες ή έµµεσες συνέπειες για την ασφάλεια των τροφίµων και
των ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για
υλικά και αντικείµενα που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα,
για τις ζωοτροφές και για άλλους συντελεστές της γεωργικής παραγωγής που υπεισέρχονται στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής.

Για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίµων, είναι
ανάγκη να εξετάζονται όλες οι πτυχές της αλυσίδας
παραγωγής τροφίµων ως µία συνέχεια, από την πρωτογενή
παραγωγή και την παραγωγή ζωοτροφής µέχρι και την
πώληση ή τη διάθεση του τροφίµου στον καταναλωτή, διότι
κάθε στοιχείο έχει δυνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των
τροφίµων.

Η πείρα έχει δείξει ότι για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να
συµπεριλαµβάνονται στην εξέταση η παραγωγή, η παρασκευή, η µεταφορά και η διανοµή των ζωοτροφών που
δίνονται στα ζώα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
τροφίµων, περιλαµβανοµένης της παραγωγής ζώων που
ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν ως ζωοτροφή σε ιχθυοκαλλιέργειες, δεδοµένου ότι η εκ παραδροµής ή σκόπιµη
µόλυνση των ζωοτροφών, η νόθευση ή άλλες δόλιες ή κακές
πρακτικές στον τοµέα αυτόν, µπορεί να έχουν άµεσες ή
έµµεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίµων.

(14)

Για τον ίδιο λόγο είναι ανάγκη να εξετάζονται άλλες πρακτικές και συντελεστές της γεωργικής παραγωγής στο επίπεδο
της πρωτογενούς παραγωγής και ο δυνητικός αντίκτυπός
τους στη συνολική ασφάλεια των τροφίµων.

(15)

Η δικτύωση εργαστηρίων αριστείας, σε περιφερειακό ή/και
διαπεριφερειακό επίπεδο, µε στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς παρακολούθησης της ασφάλειας των τροφίµων θα
µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη
πιθανών κινδύνων για την υγεία των πολιτών.
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(16)

Τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη και η Κοινότητα
στον τοµέα των τροφίµων και των ζωοτροφών πρέπει γενικά
να βασίζονται σε ανάλυση του κινδύνου, εκτός όταν αυτό
δεν είναι κατάλληλο για τις συνθήκες ή τη φύση του
µέτρου. Η προσφυγή στην ανάλυση του κινδύνου πριν από
τη λήψη τέτοιων µέτρων πρέπει να διευκολύνει την αποφυγή
αδικαιολόγητων εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των
ειδών διατροφής.

(17)

Όπου η νοµοθεσία για τα τρόφιµα αποσκοπεί στη µείωση,
εξάλειψη ή αποφυγή ενός κινδύνου για την υγεία, οι τρεις
αλληλένδετες συνιστώσες της ανάλυσης του κινδύνου,
δηλαδή η αξιολόγηση του κινδύνου, η διαχείριση του κινδύνου και η ενηµέρωση σχετικά µε τον κίνδυνο, παρέχουν
συστηµατική µεθοδολογία για τον προσδιορισµό µέτρων
που είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά και στοχοθετηµένα, ή
άλλων ενεργειών για την προστασία της υγείας.

(18)

Προκειµένου να υπάρχει εµπιστοσύνη στην επιστηµονική
βάση της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, οι αξιολογήσεις του
κινδύνου θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε ανεξάρτητο,
αντικειµενικό και διαφανή τρόπο και να βασίζονται σε διαθέσιµες επιστηµονικές πληροφορίες και δεδοµένα.

(19)

Αναγνωρίζεται ότι η επιστηµονική αξιολόγηση του κινδύνου
δεν µπορεί, µόνη της, σε ορισµένες περιπτώσεις να παρέχει
όλες τις πληροφορίες στις οποίες θα βασιστεί µια απόφαση
για τη διαχείριση κινδύνου, και ότι άλλοι παράγοντες που
είναι σχετικοί µε το θέµα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη,
συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, κοινωνιακών, οικονοµικών, παραδοσιακών, δεοντολογικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων και της ικανότητας διεξαγωγής ελέγχων.

(20)

Η αρχή της προφύλαξης έχει χρησιµοποιηθεί για να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας στην Κοινότητα, προκαλώντας εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων ή
των ζωοτροφών. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να υιοθετηθεί
µια ενιαία βάση σε όλη την Κοινότητα για τη χρησιµοποίηση
της αρχής αυτής.

(21)

Στις ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή
ή την υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστηµονική
αβεβαιότητα, η αρχή της προφύλαξης παρέχει ένα µηχανισµό για τον προσδιορισµό µέτρων για τη διαχείριση του
κινδύνου ή άλλων ενεργειών, προκειµένου να εξασφαλίζεται
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που επιθυµεί η
Κοινότητα.

(22)

Η ασφάλεια των τροφίµων και η προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών δηµιουργούν όλο και περισσότερες ανησυχίες στο ευρύ κοινό, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, τις επαγγελµατικές ενώσεις, τους διεθνείς εµπορικούς
εταίρους και τους οργανισµούς εµπορίου. Είναι ανάγκη να
διασφαλίζεται ότι η εµπιστοσύνη των καταναλωτών και η
εµπιστοσύνη των εµπορικών εταίρων εξασφαλίζεται µε την
εκπόνηση νοµοθεσίας για τα τρόφιµα µε τρόπο ανοιχτό και
διαφανή και µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων από τις δηµόσιες αρχές για την ενηµέρωση του κοινού, όπου υπάρχουν
βάσιµες υπόνοιες ότι ένα τρόφιµο µπορεί να παρουσιάζει
κινδύνους για την υγεία.
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(24)
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Η ασφάλεια και η εµπιστοσύνη των καταναλωτών εντός της
Κοινότητας και στις τρίτες χώρες έχουν θεµελιώδη σηµασία.
Η Κοινότητα αποτελεί σηµαντικό εµπορικό παράγοντα στον
τοµέα των τροφίµων και των ζωοτροφών παγκοσµίως, µε
αυτή δε την ιδιότητα, έχει συνάψει διεθνείς εµπορικές
συµφωνίες, συµβάλλει στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων
πάνω στα οποία βασίζεται η νοµοθεσία για τα τρόφιµα και
υποστηρίζει τις αρχές του ελεύθερου εµπορίου ασφαλών και
υγιεινών τροφίµων και ασφαλών, υγιών ζωοτροφών χωρίς
την επιβολή διακρίσεων σύµφωνα µε θεµιτές και δεοντολογικές εµπορικές πρακτικές.
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές
που εξάγονται ή επανεξάγονται από την Κοινότητα συµµορφώνονται µε την κοινοτική νοµοθεσία ή µε τις απαιτήσεις που καθορίζει η εισάγουσα χώρα. Υπό διαφορετικές
συνθήκες, τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές µπορούν να εξάγονται ή να επανεξάγονται µόνον εάν η εισάγουσα χώρα έχει
συµφωνήσει ρητώς. Ωστόσο, είναι ανάγκη να διασφαλίζεται
ότι ακόµη και αν υπάρχει η συµφωνία της εισάγουσας
χώρας, δεν επιτρέπεται η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των τροφίµων που είναι επιβλαβή για την υγεία ή των µη ασφαλών
ζωοτροφών.

(25)

Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι γενικές αρχές της εµπορίας
των τροφίµων και των ζωοτροφών καθώς και οι στόχοι και
οι αρχές για τη συµβολή της Κοινότητας στην ανάπτυξη
διεθνών προτύπων και εµπορικών συµφωνιών.

(26)

Ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει οριζόντια νοµοθεσία
για την ασφάλεια των τροφίµων που επιβάλει, ειδικότερα, τη
γενική υποχρέωση στους οικονοµικούς παράγοντες να
θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά µόνο τρόφιµα ασφαλή.
Ωστόσο, αυτά τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διαφορετικά
βασικά κριτήρια για να καθορίζουν εάν ένα τρόφιµο είναι
ασφαλές. ∆εδοµένων αυτών των διαφορετικών προσεγγίσεων
και της έλλειψης οριζόντιας νοµοθεσίας σε άλλα κράτη
µέλη, ενδέχεται να δηµιουργηθούν εµπόδια στο εµπόριο
τροφίµων. Οµοίως, τέτοια εµπόδια ενδέχεται να δηµιουργηθούν στο εµπόριο ζωοτροφών.

(27)

Είναι συνεπώς ανάγκη να καθοριστούν οι γενικές απαιτήσεις
ώστε να κυκλοφορούν µόνο ασφαλή τρόφιµα και ζωοτροφές
στην αγορά, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική
αγορά τέτοιων προϊόντων λειτουργεί αποτελεσµατικά.

(28)

Η πείρα έχει δείξει ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
των τροφίµων και των ζωοτροφών µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, όταν είναι αδύνατο να ανιχνευθεί η προέλευση των
τροφίµων και των ζωοτροφών. Είναι συνεπώς ανάγκη να
καθιερωθεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανιχνευσιµότητας
εντός των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών ώστε να
µπορούν να πραγµατοποιούνται αποσύρσεις προϊόντων,
ακριβείς και µε συγκεκριµένο στόχο, ή να δίνονται ακριβείς
και στοχοθετηµένες πληροφορίες στους καταναλωτές ή το
ελεγκτικό προσωπικό, αποφεύγοντας έτσι την πιθανότητα
δηµιουργίας άσκοπων γενικότερων δυσλειτουργιών στη
περίπτωση εµφάνισης προβληµάτων σχετικών µε την ασφάλεια των τροφίµων.

(29)

Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις τροφίµων ή
ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγωγέων, µπορούν να προσδιορίσουν τουλάχιστον την επιχείρηση από την
οποία έχει προέλθει το τρόφιµο, η ζωοτροφή ή η ουσία που
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µπορεί να ενσωµατωθεί σε ένα τρόφιµο ή ζωοτροφή, ώστε
να εξασφαλιστεί ότι κατόπιν έρευνας, η ανιχνευσιµότητα
διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια.
(30)

Μια επιχείρηση τροφίµων βρίσκεται στην καλύτερη θέση για
την ανάπτυξη ενός ασφαλούς συστήµατος προµήθειας τροφίµων και για να εγγυάται ότι τα τρόφιµα που προµηθεύει
είναι ασφαλή· η επιχείρηση τροφίµων πρέπει συνεπώς να έχει
την πρωταρχική νοµική ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων· παρ’ όλο που η αρχή αυτή υπάρχει σε
ορισµένα κράτη µέλη και τοµείς της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα, σε άλλους τοµείς αυτό είτε δεν προβλέπεται ρητώς
είτε η ευθύνη αναλαµβάνεται από τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών, µέσω των ελεγκτικών δραστηριοτήτων που
διεξάγουν. Τέτοιες διαφορές ενδέχεται να δηµιουργήσουν
φραγµούς στο εµπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων τροφίµων στα διάφορα κράτη
µέλη.

(31)

Παρόµοιες απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις τροφίµων και ζωοτροφών.

(32)

Η επιστηµονική και τεχνική βάση της κοινοτικής νοµοθεσίας
για την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών πρέπει
να συµβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας
της υγείας στην Κοινότητα. H Κοινότητα πρέπει να έχει
πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου, ανεξάρτητη και αποτελεσµατική επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη.

(33)

Τα επιστηµονικά και τεχνικά ζητήµατα που αφορούν την
ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών είναι όλο και
πιο σηµαντικά και πολύπλοκα. Η ίδρυση µιας Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων, εφεξής, «η Αρχή»,
πρέπει συνεπώς να ενισχύει το παρόν σύστηµα επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης, όπου αυτό δεν είναι πλέον
σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόµενες ανάγκες.

(34)

Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της νοµοθεσίας περί τροφίµων, η Αρχή πρέπει να έχει το ρόλο ενός ανεξάρτητου
επιστηµονικού πόλου αναφοράς όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων και, µε τον τρόπο αυτόν, να εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· µπορεί να
ζητηθεί από αυτήν να παρέχει γνώµες για επίµαχα επιστηµονικά θέµατα, καθιστώντας έτσι ικανά τα θεσµικά όργανα της
Κοινότητας και τα κράτη µέλη να λαµβάνουν ενηµερωµένες
αποφάσεις για τη διαχείριση κινδύνων µε σκοπό την
εγγύηση της ασφάλειας των τροφίµων και των ζωοτροφών,
ενώ ταυτόχρονα θα συµβάλλει στο να µη κατακερµατίζεται
η εσωτερική αγορά µε αδικαιολόγητα ή άσκοπα εµπόδια
στην ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων και των ζωοτροφών.

(35)

Η Αρχή πρέπει να είναι ανεξάρτητη επιστηµονική πηγή συµβουλών, πληροφοριών και ενηµέρωσης σχετικά µε τους κινδύνους ώστε να βελτιωθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών·
ωστόσο, προκειµένου να προωθηθεί η συνοχή µεταξύ των
λειτουργιών αξιολόγησης, διαχείρισης και κοινοποίησης του
κινδύνου, θα πρέπει να ενισχυθεί η σύνδεση µεταξύ των
αξιολογητών του κινδύνου και των διαχειριστών του κινδύνου.
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Η Αρχή πρέπει να παρέχει εµπεριστατωµένες ανεξάρτητες
επιστηµονικές απόψεις για την ασφάλεια και άλλες πτυχές
της όλης αλυσίδας των τροφίµων και των ζωοτροφών,
πράγµα που συνεπάγεται ευρύτατες αρµοδιότητες για την
Αρχή αυτή. Σε αυτές πρέπει να περιλαµβάνονται θέµατα µε
άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια της αλυσίδας
εφοδιασµού τροφίµων και ζωοτροφών, στην υγεία και την
ορθή µεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών.
Ωστόσο, πρέπει να διασφαλισθεί ότι η Αρχή εστιάζει το
ενδιαφέρον της στην ασφάλεια των τροφίµων, η δε αποστολή της όσον αφορά θέµατα που σχετίζονται µε την υγεία
των ζώων, την ορθή µεταχείριση των ζώων και την υγεία των
φυτών που δεν συνδέονται µε την ασφάλεια της αλυσίδας
εφοδιασµού τροφίµων θα πρέπει να περιορίζεται στην
παροχή επιστηµονικών γνωµών. Η αποστολή της Αρχής θα
πρέπει επίσης να καλύπτει τις επιστηµονικές συµβουλές και
την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη σχετικά µε την
ανθρώπινη διατροφή σε συνάρτηση µε την κοινοτική
νοµοθεσία και τη συνδροµή προς την Επιτροπή, κατόπιν
αιτήµατός της, για επικοινωνία συνδεόµενη µε τα κοινοτικά
προγράµµατα υγείας.

(37)

Εφόσον ορισµένα προϊόντα που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα, όπως παρασιτοκτόνα ή πρόσθετα στις ζωοτροφές, µπορεί να ενέχουν κινδύνους για το
περιβάλλον ή την ασφάλεια των εργαζοµένων, πρέπει να
αξιολογούνται από την Αρχή, σύµφωνα µε την οικεία
νοµοθεσία, και ορισµένες περιβαλλοντικές πτυχές και πτυχές
σχετικές µε την ασφάλεια των εργαζοµένων.

(38)

Προκειµένου να αποφευχθούν διπλές επιστηµονικές αξιολογήσεις και συναφείς επιστηµονικές γνώµες για τους γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ), η Αρχή πρέπει
να παρέχει επίσης επιστηµονικές γνώµες σχετικά µε προϊόντα
εκτός των τροφίµων και των ζωοτροφών τα οποία συνδέονται µε τους ΓΤΟ, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/
18/ΕΚ (1) και µε την επιφύλαξη των εκεί προβλεπόµενων
διαδικασιών.

(39)

(40)

(41)

Η Αρχή συµβάλλει µέσω της παροχής υποστήριξης σε
επιστηµονικά θέµατα, στο ρόλο της Κοινότητας και των
κρατών µελών στην ανάπτυξη και καθιέρωση διεθνών προτύπων ασφάλειας για τα τρόφιµα και εµπορικών συµφωνιών.

Η εµπιστοσύνη των κοινοτικών οργάνων, του ευρέος κοινού
και των ενδιαφερόµενων µερών στην Αρχή έχει µεγάλη
σηµασία. Για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της, το υψηλό επιστηµονικό της επίπεδο, η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα. Η συνεργασία µε τα κράτη
µέλη είναι επίσης απολύτως αναγκαία.

Προς τούτο, το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να διορίζεται
κατά τρόπον ώστε να πληρούνται τα αυστηρότερα κριτήρια
επάρκειας, ένα ευρύ φάσµα σχετικών γνώσεων, λόγου χάρη,
στον τοµέα της διαχείρισης και της δηµόσιας διοίκησης, και

(1) Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 για τη σκόπιµη ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ανάκληση της
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001,
σ. 1).
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η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανοµή εντός της
Ένωσης. Τούτο πρέπει να διευκολύνεται µε την µε την εκ
περιτροπής εκπροσώπηση των διαφόρων χωρών καταγωγής
των µελών του διοικητικού συµβουλίου χωρίς να διατηρούνται θέσεις για υπηκόους συγκεκριµένου κράτους µέλους.

(42)

Η Αρχή πρέπει να έχει τα µέσα να εκτελεί όλα τα καθήκοντα
που επιβάλλονται από το ρόλο της.

(43)

Το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να έχει τις εξουσίες που
απαιτούνται για να καταρτίζει τον προϋπολογισµό του και
να ελέγχει την εκτέλεσή του, να εκδίδει τον εσωτερικό
κανονισµό του, να εκδίδει δηµοσιονοµικούς κανονισµούς,
να διορίζει τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και των
επιστηµονικών οµάδων και να διορίζει τον διευθύνοντα σύµβουλο.

(44)

Η Αρχή πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τους αρµόδιους
φορείς στα κράτη µέλη, προκειµένου να λειτουργεί αποτελεσµατικά. Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα συµβουλευτικό σώµα
προκειµένου να συµβουλεύει τον διευθύνοντα σύµβουλο, να
συνιστά µηχανισµό για την ανταλλαγή πληροφοριών και να
εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία ιδίως σε ό,τι αφορά το
σύστηµα δικτύωσης. Η συνεργασία και η κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει επίσης να ελαχιστοποιούν το
ενδεχόµενο διισταµένων επιστηµονικών γνωµών.

(45)

Η Αρχή πρέπει να αναλάβει το ρόλο των επιστηµονικών
επιτροπών που επικουρούν την Επιτροπή για την έκδοση
επιστηµονικών γνωµών στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της·
είναι ανάγκη να αναδιοργανωθούν οι επιτροπές αυτές για να
εξασφαλιστεί µεγαλύτερη συνέπεια σε σχέση µε την αλυσίδα
εφοδιασµού τροφίµων και να τους δοθεί η δυνατότητα να
εργαστούν πιο αποτελεσµατικά. Πρέπει συνεπώς να συσταθεί
επιστηµονική επιτροπή και µόνιµες επιστηµονικές οµάδες
εντός της Αρχής για την παροχή αυτών των γνωµοδοτήσεων.

(46)

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και των οµάδων πρέπει να είναι ανεξάρτητοι
επιστήµονες που προσλαµβάνονται µε ανοικτή διαδικασία
υποβολής υποψηφιοτήτων.

(47)

Ο ρόλος της Αρχής ως ανεξάρτητου επιστηµονικού πόλου
αναφοράς σηµαίνει ότι µια επιστηµονική γνώµη µπορεί να
ζητηθεί όχι µόνο από την Επιτροπή αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη. Προκειµένου η διαδικασία παροχής επιστηµονικών συµβουλών να είναι εύχρηστη
και συνεκτική, η Αρχή πρέπει να µπορεί να αρνείται ή να
τροποποιεί µια αίτηση, εφόσον παρέχει σχετική αιτιολόγηση
και βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων. Πρέπει επίσης να
ληφθούν µέτρα που θα συµβάλουν στην αποφυγή διισταµένων επιστηµονικών γνωµών και, στην περίπτωση διισταµένων επιστηµονικών γνωµών µεταξύ επιστηµονικών φορέων,
πρέπει να εφαρµόζονται διαδικασίες για την επίλυση των
διαφορών ή να δίνεται στους διαχειριστές κινδύνου µια
διαφανής βάση επιστηµονικών στοιχείων.
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(48)

(49)

(50)

(51)

(52)
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Η Αρχή πρέπει επίσης να µπορεί να αναθέτει επιστηµονικές
µελέτες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, εξασφαλίζοντας ότι οι σχέσεις της µε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη προλαµβάνουν τις διπλές προσπάθειες. Τούτο πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ανοικτό και
διαφανή. Η Αρχή πρέπει να λάβει υπόψη της την υφιστάµενη κοινοτική εµπειρογνωµοσύνη καθώς και τις δοµές της
Κοινότητας.
Η έλλειψη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος για τη συλλογή και ανάλυση σε κοινοτικό επίπεδο δεδοµένων για την
αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων αναγνωρίζεται ότι είναι
µεγάλο µειονέκτηµα. Πρέπει συνεπώς να τεθεί σε λειτουργία
ένα σύστηµα για τη συλλογή και ανάλυση σχετικών δεδοµένων στους τοµείς που καλύπτει η Αρχή, υπό τη µορφή
ενός δικτύου που θα συντονίζει η Αρχή. Είναι ανάγκη να
προβλεφθεί η επανεξέταση των υφιστάµενων κοινοτικών
δικτύων συλλογής δεδοµένων στους τοµείς αρµοδιότητας
της Αρχής.
Ο καλύτερος προσδιορισµός των αναδυόµενων κινδύνων
µπορεί µακροπρόθεσµα να λειτουργήσει ως πολύ σηµαντικός προληπτικός µηχανισµός για τα κράτη µέλη και την
Κοινότητα κατά την άσκηση των πολιτικών τους. Είναι
συνεπώς ανάγκη να ανατεθεί στην Αρχή το καθήκον της εκ
των προτέρων συλλογής πληροφοριών και της συνεχούς
επαγρύπνησης καθώς και της παροχής αξιολόγησης και
πληροφοριών σχετικά µε τους αναδυόµενους κινδύνους µε
σκοπό την πρόληψή τους.
Η ίδρυση της Αρχής πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στα
κράτη µέλη να συµµετέχουν πιο ενεργά στις επιστηµονικές
διαδικασίες. Πρέπει συνεπώς να υπάρχει στενή συνεργασία
µεταξύ της Αρχής και των κρατών µελών για το σκοπό
αυτό. Ιδίως η Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτει
ορισµένα καθήκοντα σε οργανισµούς στα κράτη µέλη.
Είναι ανάγκη να εξασφαλίζεται η ισορροπία µεταξύ της
ανάγκης χρήσης των εθνικών οργανισµών που αναλαµβάνουν εργασίες για λογαριασµό της Αρχής και της ανάγκης
να εξασφαλίζεται, για λόγους γενικότερης συνέπειας, ότι
αυτά τα καθήκοντα εκτελούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια
που έχουν καθοριστεί για τέτοιες εργασίες. Οι υφιστάµενες
διαδικασίες για την ανάθεση επιστηµονικών εργασιών στα
κράτη µέλη, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση φακέλων
που υποβάλει η βιοµηχανία για την έγκριση ορισµένων
ουσιών, προϊόντων ή διαδικασιών, θα πρέπει να επανεξετασθούν εντός ενός έτους µε σκοπό να λαµβάνονται υπόψη η
σύσταση της Αρχής και οι νέες ευκολίες που προσφέρει, ενώ
οι διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να παραµείνουν τουλάχιστον όσο αυστηρές ήταν και πριν.

(53)

Η Επιτροπή παραµένει πλήρως υπεύθυνη για την κοινοποίηση µέτρων διαχείρισης του κινδύνου και συνεπώς πρέπει
να γίνονται οι δέουσες ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ της
Αρχής και της Επιτροπής. Η στενή συνεργασία µεταξύ της
Αρχής, της Επιτροπής και των κρατών µελών είναι επίσης
αναγκαία για τη διασφάλιση της συνοχής της συνολικής
διαδικασίας ενηµέρωσης.

(54)

Η ανεξαρτησία της Αρχής και ο ρόλος της για την ενηµέρωση του κοινού συνεπάγεται ότι πρέπει να µπορεί να
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επικοινωνεί αυτόνοµα στους τοµείς αρµοδιοτήτων της, έχοντας ως σκοπό να παρέχει αντικειµενικές, αξιόπιστες και
εύληπτες πληροφορίες.
(55)

Η δέουσα συνεργασία µε τα κράτη µέλη και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη είναι αναγκαία στον ειδικό τοµέα των εκστρατειών ενηµέρωσης του κοινού ώστε να λαµβάνονται υπόψη
τυχόν περιφερειακές παράµετροι και οποιαδήποτε συσχέτιση
µε την πολιτική για την υγεία.

(56)

Εκτός από τις αρχές λειτουργίας της, την ανεξαρτησία και
τη διαφάνεια, η Αρχή πρέπει να είναι οργανισµός ανοικτός
σε επαφές µε τους καταναλωτές και άλλες ενδιαφερόµενες
οµάδες.

(57)

Η Αρχή πρέπει να χρηµατοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, υπό το φως της
αποκτηθείσας πείρας, ιδίως σε ό,τι αφορά την επεξεργασία
των φακέλων προς έγκριση που υποβάλει η βιοµηχανία,
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο επιβολής τελών εντός
τριών ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού.
Η κοινοτική δηµοσιονοµική διαδικασία εξακολουθεί να
εφαρµόζεται σε ό,τι αφορά επιδοτήσεις που καταλογίζονται
στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον ο λογιστικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.

(58)

Είναι ανάγκη να µπορούν να συµµετέχουν ευρωπαϊκές χώρες
που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συνάψει συµφωνίες που τις υποχρεώνουν να µεταφέρουν και να
εφαρµόζουν την κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα που καλύπτει ο παρών κανονισµός.

(59)

Στο πλαίσιο της οδηγίας 92/59/EOK του Συµβουλίου, της
29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων
λειτουργεί ένα σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (1). Το
πεδίο εφαρµογής του υπάρχοντος συστήµατος περιλαµβάνει
τα τρόφιµα και τα βιοµηχανικά προϊόντα αλλά όχι τις ζωοτροφές. Οι πρόσφατες κρίσεις στα τρόφιµα έδειξαν ότι
υπάρχει ανάγκη για ένα βελτιωµένο και διευρυµένο σύστηµα
έγκαιρης προειδοποίησης που θα καλύπτει και τα τρόφιµα
και τις ζωοτροφές. Η διαχείριση αυτού του αναθεωρηµένου
συστήµατος θα πρέπει να γίνεται από την Επιτροπή, ενώ
µέλη του δικτύου θα είναι τα κράτη µέλη, η Επιτροπή και η
Αρχή. Το σύστηµα αυτό δεν πρέπει να καλύπτει τις κοινοτικές ρυθµίσεις για την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών στην
περίπτωση ακτινολογικής έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζεται
στην απόφαση 87/600/Eυρατόµ του Συµβουλίου (2).

(60)

Τα πρόσφατα συµβάντα στον τοµέα της ασφάλειας των
τροφίµων κατέδειξαν την ανάγκη λήψης των κατάλληλων
µέτρων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα τρόφιµα, ανεξαρτήτως είδους και προέλευσης, και όλες οι ζωοτροφές να υπόκεινται σε κοινά
µέτρα όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ανθρώπινη
υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον. Μια τέτοια
εµπεριστατωµένη προσέγγιση για τα µέτρα αντιµετώπισης
έκτακτων περιστατικών στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων πρέπει να επιτρέ0πει την ανάληψη αποτελεσµατικών
ενεργειών και την αποφυγή τεχνητών διαφορών στην αντιµετώπιση σοβαρού κινδύνου σχετιζόµενου µε τα τρόφιµα ή
τις ζωοτροφές.

(1) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24.
(2) ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76.
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Οι πρόσφατες κρίσεις στα τρόφιµα κατέδειξαν επίσης τα
οφέλη για την Επιτροπή από κατάλληλα προσαρµοσµένες,
ταχύτερες διαδικασίες για τη διαχείριση των κρίσεων. Αυτές
οι οργανωτικές διαδικασίες πρέπει να καθιστούν δυνατή τη
βελτίωση του συντονισµού των προσπαθειών και τον καθορισµό αποτελεσµατικότερων µέτρων βάσει των βέλτιστων
επιστηµονικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό οι
αναθεωρηµένες διαδικασίες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις
αρµοδιότητες της Αρχής και να προβλέπουν την επιστηµονική και τεχνική συνδροµή της µε τη µορφή συµβουλών σε
περίπτωση κρίσης στα τρόφιµα.

Προκειµένου να εξασφαλιστεί µια πιο αποτελεσµατική και
εµπεριστατωµένη προσέγγιση στην τροφική αλυσίδα, πρέπει
να συσταθεί µια επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την
υγεία των ζώων προς αντικατάσταση της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής, της µόνιµης επιτροπής τροφίµων και της
µόνιµης επιτροπής ζωοτροφών. Κατά συνέπεια πρέπει να
καταργηθούν οι αποφάσεις του Συµβουλίου 68/361/
ΕΟΚ (1), 69/414/ΕΟΚ (2) και 70/372/ΕΟΚ (3). Για τον ίδιο
λόγο, η επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία
των ζώων πρέπει επίσης να αντικαταστήσει τη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή, σε ό,τι αφορά την αρµοδιότητά της
[για τις οδηγίες 76/895/ΕΟΚ (4), 86/362/ΕΟΚ (5), 83/363/
ΕΟΚ (6), 90/642/ΕΟΚ (7) και 91/414/ΕΟΚ (8)]για τα προϊόντα φυτοπροστασίας και τον καθορισµό των ανώτατων επιπέδων καταλοίπων.

Τα αναγκαία µέτρα για την υλοποίηση του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται 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 (9).
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(64)

Είναι αναγκαίο να παρασχεθεί επαρκής διορία ώστε οι
υπεύθυνοι να προσαρµοστούν σε ορισµένες απαιτήσεις που
θεσπίζει ο παρών κανονισµός και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίµων να αρχίσει να λειτουργεί την 1η
Ιανουαρίου 2002.

(65)

Είναι σηµαντικό να αποφευχθεί η σύγχυση µεταξύ της αποστολής της Αρχής και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Αξιολόγησης Φαρµακευτικών Προϊόντων (EMEA) που
συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του
Συµβουλίου (10). Συνεπώς είναι ανάγκη να οριστεί ότι ο
παρών κανονισµός δεν θίγει τις αρµοδιότητες που έχουν
ανατεθεί στον EMEA από την κοινοτική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ανατέθηκαν µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 της 26ης Ιουνίου 1990, για τη
θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισµό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (11).

(66)

Είναι αναγκαίο και πρόσφορο προκειµένου να υλοποιηθεί ο
βασικός στόχος του παρόντος κανονισµού, να προβλεφθεί η
προσέγγιση των εννοιών, των αρχών και διαδικασιών που
αποτελούν κοινή βάση για τη νοµοθεσία των τροφίµων στην
Κοινότητα και να ιδρυθεί µια Ευρωπαϊκή Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίµων σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Ο
παρών κανονισµός περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για
την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Στόχος και πεδίο εφαρµογής

αγοράς. Καθιερώνει κοινές αρχές και ευθύνες, τα µέσα ώστε να
παρέχονται ισχυρή επιστηµονική βάση, αποτελεσµατικές οργανωτικές ρυθµίσεις και διαδικασίες µε τις οποίες θα υποστηριχθεί η
λήψη αποφάσεων σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων.

1.
Ο παρών κανονισµός αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των
συµφερόντων των καταναλωτών σε σχέση µε τα τρόφιµα, λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη την πολυµορφία στον εφοδιασµό τροφίµων,
συµπεριλαµβανοµένων των παραδοσιακών προϊόντων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής

2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο παρών κανονισµός
θεσπίζει τις γενικές αρχές που διέπουν γενικά τα τρόφιµα και τις
ζωοτροφές, ειδικότερα δε την ασφάλεια των τροφίµων και των
ζωοτροφών στην Κοινότητα και σε εθνικό επίπεδο.

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

Ιδρύει την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων.

(5)
()
6

(7)
(8)
(9)

ΕΕ L 255 της 18.10.1968, σ. 23.
ΕΕ L 291 της 19.11.1969, σ. 9.
ΕΕ L 170 της 3.8.1970, σ. 1.
ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/57/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 244 της 29.9.2000,
σ. 76).
ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/57/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 208 της 1.8.2001,
σ. 36).
ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/57/ΕΚ της Επιτροπής.
ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/57/ΕΚ της Επιτροπής.
ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/49/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 176 της 29.6.2001,
σ. 61).
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Καθορίζει διαδικασίες για θέµατα που έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών.
(10) ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 649/98 της Επιτροπής (ΕΕ L
88 της 24.3.1998, σ. 7).
11
( ) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1553/2001 της Επιτροπής (ΕΕ
L 205 της 31.7.2001, σ. 16).
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3.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια
παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής των τροφίµων και των ζωοτροφών. ∆εν εφαρµόζεται στην περίπτωση πρωτογενούς παραγωγής
για ιδιωτική οικιακή χρήση ή στην περίπτωση οικιακής παρασκευής,
χειρισµού ή αποθήκευσης τροφίµων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση.
Άρθρο 2
Ορισµός των «τροφίµων»
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «τρόφιµα» (ή «είδη
διατροφής») νοούνται ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί
πλήρη ή µερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για
βρώση από τον άνθρωπο ή αναµένεται ευλόγως ότι θα χρησιµεύσουν για τον σκοπό αυτόν.
Στα «τρόφιµα» περιλαµβάνονται ποτά, τσίχλες και οποιαδήποτε
ουσία, περιλαµβανοµένου του νερού, η οποία ενσωµατώνεται σκόπιµα στα τρόφιµα στη διάρκεια της παραγωγής, της παρασκευής ή
της επεξεργασίας τους. Επίσης περιλαµβάνεται το νερό µετά το
σηµείο συµµόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας
98/83/ΕΚ και µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων των οδηγιών
80/778/ΕΟΚ και 98/83/ΕΚ.
Στα «τρόφιµα» δεν περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
α) ζωοτροφές,
β) ζώντα ζώα, εκτός εάν παρασκευάζονται για διάθεση στην
αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση,
γ) φυτά πριν από τη συγκοµιδή,
δ) φαρµακευτικά προϊόντα κατά την έννοια των οδηγιών 65/65/
ΕΟΚ (1) και 92/73/ΕΟΚ (2) του Συµβουλίου,
ε) καλλυντικά κατά την έννοια της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (3),
στ) καπνός και προϊόντα καπνού κατά την έννοια της οδηγίας
89/622/ΕΟΚ του Συµβουλίου (4),
ζ) ναρκωτικές ή ψυχοτρόποι ουσίες κατά την έννοια της ενιαίας
σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά του 1961,
και της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τις ψυχοτρόπους
ουσίες του 1971,
η) τα κατάλοιπα και οι µολυσµατικές προσµείξεις.
Άρθρο 3
Άλλοι ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
1. «νοµοθεσία για τα τρόφιµα»: οι νόµοι, οι κανονισµοί και οι
διοικητικές ρυθµίσεις που διέπουν τα τρόφιµα γενικότερα και
την ασφάλεια των τροφίµων ειδικότερα, είτε σε κοινοτικό είτε
σε εθνικό επίπεδο· ο όρος καλύπτει οιοδήποτε στάδιο της
παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής των τροφίµων, καθώς
και των ζωοτροφών που παράγονται για ζώα που χρησιµο(1) ΕΕ 22 της 9.2.1965, σ. 369· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 22).
(2) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 8.
3
( ) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/41/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της
20.6.2000, σ. 25).
4) ΕΕ L 359 της 8.12.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
(
από την οδηγία 92/41/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 11.6.1992, σ. 30).
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ποιούνται για την παραγωγή τροφίµων ή χορηγούνται ως
τροφή σε αυτά.
2. «επιχείρηση τροφίµων»: κάθε επιχείρηση, κερδοσκοπική ή µη,
δηµόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες που συνδέονται µε οιοδήποτε στάδιο της
παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής των τροφίµων,
3. «υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων»: τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα µέσα στην
επιχείρηση τροφίµων που έχουν υπό τον έλεγχό τους,
4. «ζωοτροφές»: οι ουσίες ή τα προϊόντα, περιλαµβανοµένων των
πρόσθετων υλών, είτε έχουν υποστεί πλήρη ή µερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για χορήγηση τροφής από
το στόµα στα ζώα,
5. «επιχείρηση ζωοτροφών»: οποιαδήποτε επιχείρηση, κερδοσκοπική ή όχι και δηµόσια ή ιδιωτική, η οποία πραγµατοποιεί
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής, παρασκευής,
µεταποίησης, αποθήκευσης, µεταφοράς ή διανοµής ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε παραγωγού ο
οποίος παράγει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ζωοτροφές µε
σκοπό τη χορήγηση τροφής σε ζώα που βρίσκονται στην
κατοχή του,
6. «υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών»: τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα µέσα στην
εταιρεία ζωοτροφών που έχουν υπό τον έλεγχό τους,
7. «λιανική»: ο χειρισµός ή/και η µεταποίηση τροφίµων και η
αποθήκευσή τους στο σηµείο πώλησης ή παράδοσης στον
τελικό καταναλωτή· περιλαµβάνονται οι τερµατικοί σταθµοί
διανοµής, οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, τα κυλικεία εργοστασίων, η τροφοδοσία οργανισµών, τα εστιατόρια και άλλες
παρόµοιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης, τα
καταστήµατα, τα κέντρα διανοµής και τα πρατήρια χονδρικής,
8. «διάθεση στην αγορά»: η κατοχή τροφίµων ή ζωοτροφών µε
σκοπό την πώληση, συµπεριλαµβανοµένης της προσφοράς για
πώληση ή οποιασδήποτε άλλης µορφής µεταβίβασης είτε αυτή
γίνεται δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση, η διανοµή ή οι
άλλες µορφές µεταβίβασης,
9. «κίνδυνος»: ο βαθµός στον οποίο είναι πιθανή µια επιβλαβής
συνέπεια στην υγεία και η σοβαρότητα αυτής της συνέπειας,
ως αποτέλεσµα της ύπαρξης µιας πηγής κινδύνου,
10. «ανάλυση του κινδύνου»: η διαδικασία που αποτελείται από
τρεις αλληλένδετες συνιστώσες: αξιολόγηση του κινδύνου,
διαχείριση του κινδύνου και ενηµέρωση σχετικά µε τον κίνδυνο,
11. «αξιολόγηση του κινδύνου»: η διαδικασία επιστηµονικής βάσης
που απαρτίζεται από τέσσερα βήµατα: τον προσδιορισµό της
πηγής του κινδύνου, τον χαρακτηρισµό της πηγής του κινδύνου, την αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο και τον
χαρακτηρισµό του κινδύνου,
12. «διαχείριση του κινδύνου»: η διαδικασία, η οποία διακρίνεται
από την αξιολόγηση του κινδύνου, της στάθµισης εναλλακτικών πολιτικών, αφού ζητηθεί η γνώµη των ενδιαφερόµενων
µερών και αφού ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση του κινδύνου και
άλλοι εύλογοι παράγοντες και, εάν χρειαστεί, της επιλογής
των κατάλληλων µέσων πρόληψης και ελέγχου,
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13. «ενηµέρωση σχετικά µε τον κίνδυνο»: η αµφίδροµη ανταλλαγή
πληροφοριών και απόψεων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάλυσης του κινδύνου, όσον αφορά τις πηγές του κινδύνου
και τους κινδύνους, τους παράγοντες που συνδέονται µε τον
κίνδυνο και τους διάφορους τρόπους αντίληψης του κινδύνου,
µεταξύ των αξιολογητών του κινδύνου, των διαχειριστών του
κινδύνου, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων τροφίµων και
ζωοτροφών, της ακαδηµαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόµενων µερών, συµπεριλαµβανοµένης της εξήγησης των πορισµάτων που συνδέονται µε την αξιολόγηση του κινδύνου και η
βάση των αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου,

1.2.2002

νεται να ενσωµατωθούν σε τρόφιµα ή σε ζωοτροφές, σε όλα τα
στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής τους,
16. «στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής»: οιοδήποτε
στάδιο, περιλαµβανοµένης της εισαγωγής, από την πρωτογενή
παραγωγή ενός τροφίµου µέχρι και την πώλησή του ή τη
διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή και, όπου συντρέχει
λόγος, η εισαγωγή, η παραγωγή, η παρασκευή, η διανοµή, η
πώληση και η διάθεση ζωοτροφών,

14. «πηγή κινδύνου»: ένας βιολογικός, χηµικός ή φυσικός παράγοντας στα τρόφιµα ή τις ζωοτροφές ή µια κατάσταση των
τροφίµων, που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει αρνητικές
συνέπειες στην υγεία,

17. «πρωτογενής παραγωγή»: η παραγωγή, εκτροφή ή ανάπτυξη
πρωτογενών προϊόντων, περιλαµβανοµένης της συγκοµιδής,
του αρµέγµατος και όλων των σταδίων της ζωικής παραγωγής
πριν από τη σφαγή. Περιλαµβάνει επίσης τη θήρα και την
αλίευση, καθώς και τη συγκοµιδή άγριων προϊόντων,

15. «ανιχνευσιµότητα»: η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίµων, ζωοτροφών, ζώων που χρησιµοποιούνται
για την παραγωγή τροφίµων ή ουσιών που πρόκειται ή αναµέ-

18. «τελικός καταναλωτής»: ο τελευταίος καταναλωτής τροφίµων,
ο οποίος δεν χρησιµοποιεί τα τρόφιµα στο πλαίσιο λειτουργίας ή δραστηριότητας µιας επιχείρησης τροφίµων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής
1.
Το παρόν κεφάλαιο αφορά όλα τα στάδια της παραγωγής,
της µεταποίησης και της διανοµής των τροφίµων, καθώς και των
ζωοτροφών που παράγονται για ζώα που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή τροφίµων ή χορηγούνται ως τροφή σε αυτά.
2.
Οι γενικές αρχές που καθορίζονται στα άρθρα 5 έως 10,
αποτελούν γενικό πλαίσιο οριζόντιας φύσης, το οποίο πρέπει να
ακολουθείται όταν λαµβάνονται µέτρα.
3.
Οι υφιστάµενες αρχές και διαδικασίες σχετικά µε τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα θα προσαρµοσθούν το συντοµότερο και έως
την 1η Ιανουαρίου 2007 το αργότερο, ώστε να συµµορφώνονται
προς τα άρθρα 5 έως 10.
4.
Μέχρι τότε, και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, η
υφιστάµενη νοµοθεσία θα εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη τις
αρχές που περιλαµβάνονται στα άρθρα 5 έως 10.

ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Άρθρο 5
Γενικοί στόχοι
1.
Η νοµοθεσία για τα τρόφιµα επιδιώκει έναν ή περισσότερους
από τους γενικούς στόχους που αφορούν την υψηλού επιπέδου
προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας και την προστασία των
συµφερόντων των καταναλωτών, περιλαµβανοµένων των ορθών
πρακτικών στο εµπόριο τροφίµων, λαµβάνοντας υπόψη, όπου συντρέχει λόγος, την προστασία της υγείας και της ορθής µεταχείρισης

των ζώων, καθώς και την προστασία των φυτών και του περιβάλλοντος.
2.
Η νοµοθεσία για τα τρόφιµα αποσκοπεί στο να επιτύχει την
ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα των τροφίµων και των ζωοτροφών που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά σύµφωνα µε τις
γενικές αρχές και απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.
3.
Όπου υπάρχουν διεθνή πρότυπα ή επίκειται η ολοκλήρωσή
τους, αυτά λαµβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη ή την προσαρµογή της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, εκτός όταν τέτοια πρότυπα ή
σχετικά µέρη αυτών αποτελούν µη αποτελεσµατικό ή ακατάλληλο
µέσο για την επίτευξη των θεµιτών στόχων της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα ή όταν υπάρχει επιστηµονική αιτιολόγηση, ή όταν καταλήγουν σε επίπεδο προστασίας διαφορετικό από εκείνο που καθορίζεται ως κατάλληλο στην Κοινότητα.

Άρθρο 6
Ανάλυση του κινδύνου
1.
Προκειµένου να επιτευχθεί ο γενικός στόχος για υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ζωής του ανθρώπου, η νοµοθεσία για τα τρόφιµα θα βασιστεί στην ανάλυση του κινδύνου, εκτός
όταν αυτό δεν είναι κατάλληλο για τις συνθήκες ή τη φύση του
µέτρου.
2.
Η αξιολόγηση του κινδύνου βασίζεται στα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία και διεξάγεται µε τρόπο ανεξάρτητο, αντικειµενικό
και διαφανή.
3.
Η διαχείριση του κινδύνου λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα
της αξιολόγησης του κινδύνου και ιδίως τις γνώµες της Αρχής που
αναφέρεται στο άρθρο 22, άλλους παράγοντες, όπως αρµόζει στο
εκάστοτε θέµα, καθώς και την αρχή της προφύλαξης όπου συντρέχουν οι όροι του άρθρου 7, παράγραφος 1, προκειµένου να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα που προβλέπονται στο άρθρο 5.
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Άρθρο 7
Αρχή της προφύλαξης
1.
Στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, ύστερα από αξιολόγηση των διαθέσιµων πληροφοριών, εντοπίζεται πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστηµονική αβεβαιότητα, µπορούν να ληφθούν τα προσωρινά µέτρα
διαχείρισης του κινδύνου που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση
του υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας που έχει επιλεγεί στην
Κοινότητα, µέχρι να υπάρξουν περαιτέρω επιστηµονικές πληροφορίες για µια πιο εµπεριστατωµένη αξιολόγηση του κινδύνου.
2.
Τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει της παραγράφου 1 είναι
ανάλογα και όχι πιο περιοριστικά για το εµπόριο από όσο απαιτείται για την επίτευξη του υψηλού επιπέδου προστασίας που έχει
επιλεγεί στην Κοινότητα, ενώ παράλληλα λαµβάνουν υπόψη την
τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα και άλλους παράγοντες όπως
αρµόζει στο εκάστοτε ζήτηµα. Αυτά τα µέτρα αναθεωρούνται µέσα
σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε τη φύση του κινδύνου
που προσδιορίζεται όσον αφορά τη ζωή ή την υγεία και του είδους
των επιστηµονικών πληροφοριών που απαιτούνται για τη διασαφήνιση της επιστηµονικής αβεβαιότητας και τη διεξαγωγή µιας πιο
εµπεριστατωµένης αξιολόγησης του κινδύνου.
Άρθρο 8
Προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών
1.
Η νοµοθεσία για τα τρόφιµα αποβλέπει στην προστασία των
συµφερόντων των καταναλωτών και αποτελεί τη βάση ώστε οι
καταναλωτές να µπορούν να επιλέγουν ενήµεροι τα τρόφιµα που
καταναλώνουν. Αποσκοπεί στην πρόληψη των εξής φαινοµένων:
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ενδεχοµένως ενέχει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των
ζώων, τότε, ανάλογα µε τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση
αυτού του κινδύνου, οι δηµόσιες αρχές προβαίνουν στις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να ενηµερώσουν το ευρύ κοινό σχετικά µε τη
φύση του κινδύνου όσον αφορά την υγεία, παρέχοντας όσο το
δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την αναγνώριση του τροφίµου ή
της ζωοτροφής ή του είδους του τροφίµου ή της ζωοτροφής και
καθορίζοντας τον κίνδυνο που ενδεχοµένως αυτό ενέχει και τα
µέτρα που λαµβάνονται ή που πρόκειται να ληφθούν για την
αποφυγή, τη µείωση ή την εξάλειψη του κινδύνου αυτού.

ΤΜΗΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 11
Εισαγωγή τροφίµων και ζωοτροφών στην Κοινότητα
Τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που εισάγονται στην Κοινότητα µε
σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά εντός της Κοινότητας, συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα ή µε όρους που η Κοινότητα αναγνωρίζει ως τουλάχιστον
ισοδύναµους ή, όταν υπάρχει συγκεκριµένη συµφωνία µεταξύ της
Κοινότητας και της χώρας εξαγωγής, µε τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στην εν λόγω συµφωνία.

α) τις δόλιες πρακτικές ή τις πρακτικές εξαπάτησης,
β) τη νόθευση των τροφίµων και
γ) οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές που ενδέχεται να παραπλανήσουν
τον καταναλωτή.

Άρθρο 12
Τρόφιµα και ζωοτροφές που εξάγονται από την Κοινότητα

ΤΜΗΜΑ 2
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο 9
∆ηµόσια διαβούλευση
Ζητείται η γνώµη του κοινού µε ανοικτό και διαφανή τρόπο, άµεσα
ή µέσω αντιπροσωπευτικών οργάνων, κατά την εκπόνηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, εκτός
εάν ο επείγων χαρακτήρας του θέµατος δεν το επιτρέπει.
Άρθρο 10
Ενηµέρωση του κοινού
Με την επιφύλαξη των εφαρµοστέων κοινοτικών διατάξεων και των
εθνικών διατάξεων σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα, όταν
υπάρχουν βάσιµοι λόγοι υποψίας ότι ένα τρόφιµο ή ζωοτροφή

1.
Τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που εξάγονται ή επανεξάγονται
από την Κοινότητα µε σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά τρίτης
χώρας συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας
για τα τρόφιµα, εκτός εάν ζητούν διαφορετικά οι αρχές της εισάγουσας χώρας, ή εάν ορίζουν διαφορετικά οι νόµοι, οι κανονισµοί,
τα πρότυπα, οι κώδικες δεοντολογίας και άλλες νοµικές και διοικητικές διαδικασίες που ενδέχεται να ισχύουν στη χώρα εισαγωγής.
Υπό διαφορετικές συνθήκες, εκτός από την περίπτωση κατά την
οποία τα τρόφιµα είναι επιβλαβή για την υγεία ή οι ζωοτροφές µη
ασφαλείς, τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές µπορούν να εξάγονται ή να
επανεξάγονται εάν οι αρµόδιες αρχές της χώρας προορισµού έχουν
συµφωνήσει ρητώς, αφού ενηµερωθούν πλήρως για τους λόγους
και τις συνθήκες για τις οποίες τα εν λόγω τρόφιµα ή ζωοτροφές
δεν µπορούν να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας.
2.
Όπου ισχύουν οι διατάξεις διµερούς συµφωνίας που έχει
συνάψει η Κοινότητα ή ένα από τα κράτη µέλη της µε τρίτη χώρα,
τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που εξάγονται από την Κοινότητα ή
από το συγκεκριµένο κράτος µέλος σε αυτή την τρίτη χώρα,
συµµορφώνονται µε τις εν λόγω διατάξεις.

L 31/10

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 13
∆ιεθνή πρότυπα

1.2.2002

α) όχι µόνον οι πιθανές άµεσες ή/και βραχυπρόθεσµες ή/και
µακροπρόθεσµες συνέπειες του τροφίµου αυτού στην υγεία του
ατόµου που το καταναλώνει, αλλά επίσης στις επερχόµενες
γενεές,

Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους, η
Κοινότητα και τα κράτη µέλη:

β) οι πιθανές σωρευτικές τοξικές συνέπειες,

α) συµβάλλουν στην ανάπτυξη των διεθνών τεχνικών προτύπων για
τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές και των υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών προτύπων,

γ) οι ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά την υγεία συγκεκριµένης
κατηγορίας καταναλωτών, όταν το τρόφιµο προορίζεται για την
εν λόγω κατηγορία καταναλωτών.

β) προωθούν το συντονισµό του έργου των διεθνών κυβερνητικών
και µη κυβερνητικών οργανώσεων σχετικά µε τα πρότυπα των
τροφίµων και των ζωοτροφών,
γ) συµβάλλουν, όταν αυτό αρµόζει και ενδείκνυται, στην σύναψη
συµφωνιών για την αναγνώριση της ισοδυναµίας των ειδικών
µέτρων για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές,
δ) δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές αναπτυξιακές, οικονοµικές και εµπορικές ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών, προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι τα διεθνή πρότυπα δεν δηµιουργούν
ανώφελα εµπόδια στις εξαγωγές από αναπτυσσόµενες χώρες,
ε) προάγουν την αντιστοιχία µεταξύ διεθνών τεχνικών προδιαγραφών και της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα διασφαλίζοντας
παράλληλα ότι δεν θα µειωθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας
που έχει υιοθετηθεί στην Κοινότητα.

ΤΜΗΜΑ 4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Άρθρο 14
Απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίµων
1.
Τρόφιµα τα οποία είναι µη ασφαλή δεν διατίθενται στην
αγορά.
2.
Τα τρόφιµα θεωρούνται ως µη ασφαλή όταν εκτιµάται ότι
είναι:

5.
Κατά τον προσδιορισµό του κατά πόσο ένα τρόφιµο είναι
ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, δίδεται προσοχή στο κατά
πόσο το εν λόγω τρόφιµο δεν µπορεί να γίνει δεκτό για ανθρώπινη
κατανάλωση σύµφωνα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται,
λόγω µόλυνσης προερχόµενης είτε από ξένες ουσίες είτε από άλλον
παράγοντα, ή λόγω σήψης, αλλοίωσης ή αποσύνθεσης.
6.
Όταν ένα τρόφιµο που είναι µη ασφαλές αποτελεί µέρος
στοίβας, παρτίδας ή αποστελλόµενου φορτίου τροφίµων της ίδιας
κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται ότι όλα τα τρόφιµα στην εν
λόγω στοίβα, παρτίδα ή στο φορτίο είναι επίσης µη ασφαλή, εκτός
εάν ύστερα από λεπτοµερή αξιολόγηση δεν βρεθούν στοιχεία που
να αποδεικνύουν ότι και το υπόλοιπο της στοίβας, της παρτίδας ή
του φορτίου είναι µη ασφαλές.
7.
Τα τρόφιµα που συµµορφώνονται προς ειδικές κοινοτικές
διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια των τροφίµων θεωρούνται
ασφαλή όσον αφορά τις πτυχές που καλύπτονται από τις ειδικές
κοινοτικές διατάξεις.
8.
Η συµµόρφωση ενός τροφίµου προς συγκεκριµένες διατάξεις
που ισχύουν γι’ αυτό, δεν εµποδίζει τη λήψη κατάλληλων µέτρων
από την πλευρά των αρµόδιων αρχών προκειµένου να επιβάλουν
περιορισµούς στη διάθεσή του στην αγορά ή να απαιτήσουν την
απόσυρσή του από την αγορά όταν συντρέχουν λόγοι υποψίας ότι,
παρά τη συµµόρφωση του, το τρόφιµο είναι µη ασφαλές.
9.
Ελλείψει ειδικών κοινοτικών µέτρων, ένα τρόφιµο θεωρείται
ασφαλές όταν συµµορφώνεται µε τις ειδικές διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας του κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου διατίθεται, διατάξεις οι οποίες συντάσσονται και εφαρµόζονται µε την
επιφύλαξη της συνθήκης, ιδίως δε των άρθρων 28 και 30.

α) επιβλαβή για την υγεία,
β) ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
3.
Προκειµένου να καθοριστεί εάν ένα τρόφιµο είναι µη ασφαλές, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
α) οι κανονικές συνθήκες χρήσης του τροφίµου από τους καταναλωτές σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και
διανοµής του και
β) οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που παρέχονται στην ετικέτα, ή
άλλες πληροφορίες που γενικά είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή σχετικά µε την αποφυγή συγκεκριµένων αρνητικών
συνεπειών για την υγεία από συγκεκριµένο τρόφιµο ή κατηγορία τροφίµων.
4.
Προκειµένου να καθοριστεί εάν ένα τρόφιµο είναι επιβλαβές
για την υγεία, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής:

Άρθρο 15
Απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των ζωοτροφών
1.
Ζωοτροφές οι οποίες είναι µη ασφαλείς δεν διατίθενται στην
αγορά ούτε χορηγούνται ως τροφή σε οποιοδήποτε ζώο που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τροφίµων.
2.
Οι ζωοτροφές θεωρούνται ως µη ασφαλείς όσον αφορά τη
χρήση για την οποία προορίζονται όταν εκτιµάται ότι:
— έχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων ή των
ζώων,
— καθιστούν τα τρόφιµα που προέρχονται από τροφοπαραγωγικά
ζώα µη ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση.
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3.
Όταν µια ζωοτροφή, για την οποία αναγνωρίστηκε ότι δεν
πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ζωοτροφών, αποτελεί µέρος
στοίβας, παρτίδας ή αποστελλόµενου φορτίου ζωοτροφών της ίδιας
κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται ότι όλες οι ζωοτροφές στην εν
λόγω στοίβα, την παρτίδα ή στο φορτίο δεν πληρούν τις απαιτήσεις
της ασφάλειας των ζωοτροφών, εκτός εάν ύστερα από λεπτοµερή
αξιολόγηση δεν βρεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι και το
υπόλοιπο της στοίβας, της παρτίδας ή του φορτίου δεν ικανοποιεί
τις απαιτήσεις αυτές.
4.
Οι ζωοτροφές που συµµορφώνονται προς ειδικές κοινοτικές
διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια των ζωοτροφών, θεωρούνται
ασφαλείς όσον αφορά τις πτυχές που καλύπτονται από τις ειδικές
κοινοτικές διατάξεις.
5.
Η συµµόρφωση µιας ζωοτροφής προς συγκεκριµένες διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτήν, δεν εµποδίζει τη λήψη κατάλληλων
µέτρων από την πλευρά των αρµόδιων αρχών προκειµένου να
επιβάλουν περιορισµούς στη διάθεσή της στην αγορά ή να απαιτήσουν την απόσυρσή της από την αγορά όταν συντρέχουν λόγοι
υποψίας ότι, παρά τη συµµόρφωσή της, η ζωοτροφή είναι µη
ασφαλής.
6.
Ελλείψει ειδικών κοινοτικών µέτρων, µια ζωοτροφή θεωρείται
ασφαλής όταν συµµορφώνεται µε τις ειδικές διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας για τα τρόφιµα που διέπουν την ασφάλεια των ζωοτροφών στο κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου κυκλοφορεί,
διατάξεις οι οποίες συντάσσονται και εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της συνθήκης, ιδίως δε των άρθρων 28 και 30.
Άρθρο 16
Παρουσίαση
Με την επιφύλαξη των πιο εξειδικευµένων διατάξεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, η επισήµανση, η διαφήµιση και η παρουσίαση
των τροφίµων ή των ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων του σχήµατος, της εµφάνισης ή της συσκευασίας τους, των υλικών συσκευασίας που χρησιµοποιήθηκαν, του τρόπου µε τον οποίο τακτοποιήθηκαν και του περιβάλλοντος στο οποίο εκθέτονται, καθώς και
των πληροφοριών που διατίθενται σχετικά µε αυτά από οποιοδήποτε µέσο διάδοσης πληροφοριών, δεν πρέπει να παραπλανούν
τους καταναλωτές.
Άρθρο 17
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τροφών και άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης που καλύπτουν όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν επίσης το σύστηµα των κυρώσεων που
επιβάλλονται στις παραβιάσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα και
τις ζωοτροφές. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.
Άρθρο 18
Ανιχνευσιµότητα
1.
Η ανιχνευσιµότητα των τροφίµων, των ζωοτροφών, των ζώων
που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων και οποιασδήποτε άλλης ουσίας που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί σε αυτά,
διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής.
2.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν
προµηθευτεί ένα τρόφιµο, µια ζωοτροφή, ένα ζώο που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τροφίµων ή οποιαδήποτε άλλη ουσία
που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί σε αυτά.
Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν
συστήµατα και διαδικασίες που καθιστούν τις πληροφορίες αυτές
διαθέσιµες στις αρµόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν.
3.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών
καθιερώνουν συστήµατα και διαδικασίες για την αναγνώριση των
άλλων επιχειρήσεων στις οποίες προµηθεύουν τα προϊόντα τους.
Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες στις αρµόδιες αρχές, εάν
αυτές το ζητήσουν.
4.
Τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται ή ενδέχεται να
διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας πρέπει να φέρουν
κατάλληλη επισήµανση ή σήµα αναγνώρισης ώστε να διευκολύνεται
η ανιχνευσιµότητά τους, µέσω κατάλληλων εγγράφων ή πληροφοριών, σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις των ειδικότερων διατάξεων.
5.
Οι διατάξεις για την εφαρµογή των απαιτήσεων του παρόντος
άρθρου όσον αφορά συγκεκριµένους τοµείς είναι δυνατό να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2.

Υποχρεώσεις
1.
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της
παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής µέσα στην επιχείρηση που
βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας για τα τρόφιµα οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητές
τους και επαληθεύουν την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.
2.
Τα κράτη µέλη εκτελούν τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα, παρακολουθούν και επαληθεύουν εάν τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις
της νοµοθεσίας αυτής από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων
τροφίµων και ζωοτροφών σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής.
Για το σκοπό αυτό διατηρούν σύστηµα επίσηµων ελέγχων και
άλλων δραστηριοτήτων όπως αρµόζει στις περιστάσεις, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται η δηµόσια επικοινωνία σε θέµατα που αφορούν την ασφάλεια και τον κίνδυνο των τροφίµων και των ζωοτροφών, η εποπτεία της ασφάλειας των τροφίµων και των ζωο-

Άρθρο 19
Ευθύνη για τα τρόφιµα: υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων
1.
Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων κρίνει ή έχει
λόγους να πιστεύει ότι ένα τρόφιµο που έχει εισαγάγει, παραγάγει,
µεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείµει, δεν συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίµων, ξεκινά αµέσως διαδικασίες για την απόσυρση του εν λόγω τροφίµου από την αγορά
εφόσον το τρόφιµο αποµακρύνθηκε από τον άµεσο έλεγχο αυτού
του αρχικού υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων και ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες αρχές. Όταν το προϊόν ενδέχεται να έχει φθάσει
στους καταναλωτές, ο υπεύθυνος ενηµερώνει τους καταναλωτές µε
αποτελεσµατικότητα και ακρίβεια για τους λόγους της απόσυρσής
του και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, ανακαλεί από τους καταναλωτές
προϊόντα που τους έχει ήδη προµηθεύσει, όταν τα υπόλοιπα µέτρα
δεν επαρκούν για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της
υγείας.
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2.
Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης τροφίµων, ο οποίος έχει την
ευθύνη για δραστηριότητες λιανικού εµπορίου ή διανοµής, µε τις
οποίες δεν επηρεάζεται η συσκευασία, η επισήµανση, η ασφάλεια ή
η ακεραιότητα των τροφίµων, ξεκινά, εντός των ορίων των δραστηριοτήτων του, διαδικασίες για την απόσυρση από την αγορά
προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίµων και προσπαθεί να συµβάλει στην ασφάλεια των
τροφίµων µεταδίδοντας τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ανίχνευση ενός τροφίµου και συνεργαζόµενος µε
τους παραγωγούς, µεταποιητές, παρασκευαστές ή/και τις αρµόδιες
αρχές όσον αφορά τα µέτρα που αυτοί λαµβάνουν.
3.
Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης τροφίµων ενηµερώνει αµέσως
τις αρµόδιες αρχές εάν κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα
τρόφιµο το οποίο διέθεσε στην αγορά ενδέχεται να είναι επιβλαβές
για την υγεία του ανθρώπου. Ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές για τα
µέτρα που λαµβάνει προκειµένου να αποτρέψει τους κινδύνους για
τον τελικό καταναλωτή, και δεν εµποδίζει ούτε αποθαρρύνει
οποιοδήποτε πρόσωπο να συνεργαστεί σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία και τη νοµική πρακτική µε τις αρµόδιες αρχές, όταν
τούτο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή, τη µείωση ή την
εξάλειψη κινδύνου προερχόµενου από τρόφιµο.
4.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων συνεργάζονται µε
τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την
αποφυγή ή τη µείωση των κινδύνων που προκαλεί ένα τρόφιµο, το
οποίο αυτοί προµηθεύουν ή έχουν προµηθεύσει.
Άρθρο 20
Ευθύνη

για

τις

ζωοτροφές: υπεύθυνοι
ζωοτροφών

επιχειρήσεων

1.
Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών κρίνει ή έχει
λόγους να πιστεύει ότι µια ζωοτροφή που έχει εισαγάγει, παραγάγει, µεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείµει, δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ζωοτροφών, ξεκινά αµέσως διαδικασίες για την
απόσυρση της εν λόγω ζωοτροφής από την αγορά και ενηµερώνει
σχετικά τις αρµόδιες αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές ή, στην
περίπτωση του άρθρου 15 παράγραφος 3, όταν η στοίβα, η παρτίδα ή το αποστελλόµενο φορτίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις
ασφάλειας των ζωοτροφών, η ζωοτροφή αυτή καταστρέφεται, εκτός
εάν οι απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής µπορούν να ικανοποιηθούν
µε άλλον τρόπο. Ενηµερώνει τους καταναλωτές µε αποτελεσµατι-
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κότητα και ακρίβεια για τους λόγους της απόσυρσής της και, εάν
αυτό είναι αναγκαίο, ανακαλεί από αυτούς τα προϊόντα που τους
έχει ήδη προµηθεύσει, όταν τα υπόλοιπα µέτρα δεν επαρκούν για
την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας.
2.
Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης ζωοτροφών, ο οποίος έχει την
ευθύνη για δραστηριότητες λιανικού εµπορίου ή διανοµής, µε τις
οποίες δεν επηρεάζεται η συσκευασία, η επισήµανση, η ασφάλεια ή
η ακεραιότητα των ζωοτροφών, ξεκινά, εντός των ορίων των
δραστηριοτήτων του, διαδικασίες για την απόσυρση από την αγορά
προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ασφάλειας των ζωοτροφών και προσπαθεί να συµβάλει στην ασφάλεια
των τροφίµων µεταδίδοντας τις σχετικές πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για την ανίχνευση µιας ζωοτροφής και συνεργαζόµενος
µε τους παραγωγούς, µεταποιητές, παρασκευαστές ή/και τις αρµόδιες αρχές όσον αφορά τα µέτρα που αυτοί λαµβάνουν.
3.
Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης ζωοτροφών ενηµερώνει
αµέσως τις αρµόδιες αρχές εάν κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι
µια ζωοτροφή την οποία διέθεσε στην αγορά ενδέχεται να µην
ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ζωοτροφών. Ενηµερώνει
τις αρµόδιες αρχές για τα µέτρα που λαµβάνει προκειµένου να
αποτρέψει τον κίνδυνο που προκαλεί η χρήση αυτής της ζωοτροφής και δεν εµποδίζει ούτε αποθαρρύνει οποιοδήποτε πρόσωπο
να συνεργαστεί σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τη νοµική
πρακτική µε τις αρµόδιες αρχές, όταν τούτο µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την αποφυγή, τη µείωση ή την εξάλειψη κινδύνου
προερχόµενου από ζωοτροφή.
4.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών συνεργάζονται µε
τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την
αποφυγή των κινδύνων που προκαλεί ζωοτροφή την οποία αυτοί
προµηθεύουν ή έχουν προµηθεύσει.
Άρθρο 21
Ευθύνη
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου
1985, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης λόγω
ελαττωµατικών προϊόντων (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

των τοµέων αυτών και προβαίνει σε ανακοινώσεις σχετικά µε τους
κινδύνους.

Άρθρο 22
Αποστολή της Αρχής
1.
Με τον παρόντα κανονισµό ιδρύεται Ευρωπαϊκή Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίµων, εφεξής καλούµενη η «Αρχή».
2.
Η Αρχή παρέχει επιστηµονικές συµβουλές και επιστηµονική
και τεχνική υποστήριξη για τη νοµοθεσία και τις πολιτικές της
Κοινότητας σε όλους τους τοµείς που έχουν άµεσο ή έµµεσο
αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών. Παρέχει ανεξάρτητη ενηµέρωση σχετικά µε όλα τα ζητήµατα στο πλαίσιο

3.
Η Αρχή συµβάλλει σε υψηλό επίπεδο προστασίας της ζωής
και της υγείας του ανθρώπου και, έχοντας αυτό ως βάση, λαµβάνει
υπόψη την υγεία και την ορθή µεταχείριση των ζώων, την υγεία
των φυτών και το περιβάλλον στο πλαίσιο της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς.
(1) ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 141 της 4.6.1999, σ. 20).
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4.
Η Αρχή συλλέγει και αναλύει δεδοµένα ώστε να καθίσταται
δυνατός ο χαρακτηρισµός και η παρακολούθηση των κινδύνων που
έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίµων και
των ζωοτροφών.
5.

Στην αποστολή της Αρχής περιλαµβάνεται επίσης η παροχή:

α) επιστηµονικών συµβουλών και επιστηµονικής και τεχνικής
υποστήριξης σχετικά µε την ανθρώπινη διατροφή σε συνάρτηση
µε την κοινοτική νοµοθεσία και, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, επικοινωνία σε θέµατα διατροφής στο πλαίσιο του προγράµµατος της Κοινότητας για την υγεία,
β) επιστηµονικών γνωµών σχετικά µε άλλα ζητήµατα τα οποία
αφορούν την υγεία και την ορθή µεταχείριση των ζώων και την
υγεία των φυτών,
γ) επιστηµονικών γνωµών σχετικά µε προϊόντα εκτός των τροφίµων
και των ζωοτροφών τα οποία συνδέονται µε τους γενετικά
τροποποιηµένους οργανισµούς, όπως ορίζονται στην οδηγία
2001/18/ΕΚ και µε την επιφύλαξη των διαδικασιών που αυτή
προβλέπει.
6.
Η Αρχή παρέχει επιστηµονικές γνώµες που θα αποτελούν την
επιστηµονική βάση για τη σύνταξη και την έγκριση κοινοτικών
µέτρων στους τοµείς που εµπίπτουν στο πεδίο της αποστολής της.
7.
Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της σε συνθήκες που την
καθιστούν ικανή να αποτελέσει σηµείο αναφοράς δυνάµει της ανεξαρτησίας της, της επιστηµονικής και τεχνικής ποιότητας των
γνωµών που εκφέρει και των πληροφοριών που διαδίδει, της διαφάνειας των διαδικασιών και µεθόδων λειτουργίας της και της επιµέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.
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δ) αναθέτει τη διεξαγωγή των επιστηµονικών µελετών που είναι
απαραίτητες για την επίτευξη της αποστολής της,
ε) διερευνά, συλλέγει, αντιπαραβάλλει, αναλύει και συνοψίζει τα
επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα που συνδέονται µε τους
τοµείς της αποστολής της,
στ) αναλαµβάνει δράση για να προσδιορίσει και να χαρακτηρίσει
αναδυόµενους κινδύνους, στους τοµείς της αποστολής της,
ζ) καθιερώνει σύστηµα δικτύων οργανισµών που δρουν στους
τοµείς της αποστολής της και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία
τους,
η) παρέχει επιστηµονική και τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή όταν
αυτή το ζητά, κατά τις διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου
που διεξάγει η Επιτροπή όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών,
θ) παρέχει επιστηµονική και τεχνική βοήθεια, όταν το ζητεί η
Επιτροπή, προκειµένου να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ της
Κοινότητας, των χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης,
των διεθνών οργανισµών και τρίτων χωρών, στους τοµείς της
αποστολής της,
ι) εξασφαλίζει ότι το κοινό και τα ενδιαφερόµενα µέρη λαµβάνουν ταχεία, αξιόπιστη, αντικειµενική και κατανοητή πληροφόρηση στους τοµείς της αποστολής της,
ια) διατυπώνει ανεξάρτητα τα συµπεράσµατα και τους προσανατολισµούς της σε θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο της αποστολής της,
ιβ) εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον της αναθέτει η Επιτροπή
στο πλαίσιο της αποστολής της.

Ενεργεί σε στενή συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς στα κράτη
µέλη, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα παρεµφερή µε αυτά της
Αρχής.

ΤΜΗΜΑ 2
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

8.
Η Αρχή, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη συνεργάζονται προκειµένου να προωθήσουν την ουσιαστική συνοχή µεταξύ των λειτουργιών αξιολόγησης, διαχείρισης και κοινοποίησης του κινδύνου.
9.
Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Αρχή προκειµένου να
εξασφαλίζουν την επιτέλεση της αποστολής της.

Άρθρο 24
Όργανα της Αρχής
Η Αρχή αποτελείται από:
α) διοικητικό συµβούλιο,

Άρθρο 23
Καθήκοντα της Αρχής
Τα καθήκοντα της Αρχής είναι τα ακόλουθα:
α) παρέχει στα κοινοτικά όργανα και στα κράτη µέλη τις καλύτερες δυνατές επιστηµονικές γνώµες σε όλες τις περιπτώσεις που
αυτό προβλέπεται από την κοινοτική νοµοθεσία και σε
οποιοδήποτε ζήτηµα στο πλαίσιο της αποστολής της,
β) προωθεί και συντονίζει την ανάπτυξη ενιαίων µεθοδολογιών για
την αξιολόγηση του κινδύνου στους τοµείς που εµπίπτουν
στην αποστολή της,
γ) παρέχει επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή
στους τοµείς που εµπίπτουν στην αποστολή της και, όποτε της
ζητείται, στην ερµηνεία και την εξέταση γνωµοδοτήσεων
εκτίµησης κινδύνου,

β) διευθύνοντα σύµβουλο και το προσωπικό του,
γ) συµβουλευτικό σώµα,
δ) επιστηµονική επιτροπή και επιστηµονικές οµάδες.
Άρθρο 25
∆ιοικητικό Συµβούλιο
1.
Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από δεκατέσσερα µέλη
που διορίζει το Συµβούλιο ύστερα από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίον καταρτίζει η
Επιτροπή και ο οποίος περιλαµβάνει αριθµό υποψηφίων κατά πολύ
µεγαλύτερο από τον αριθµό των προς διορισµό µελών, καθώς και
από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Τέσσερα µέλη πρέπει να
έχουν σχέση µε οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές
και άλλα συµφέροντα στην τροφική αλυσίδα.
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Ο κατάλογος που καταρτίζει η Επιτροπή, συνοδευόµενος από τα
σχετικά έγγραφα, διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το
ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση
αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να γνωστοποιεί τις απόψεις του για να εξετασθούν από το Συµβούλιο, το οποίο εν
συνεχεία διορίζει το διοικητικό συµβούλιο.

της επιστηµονικής επιτροπής να παρίσταται στις συνεδριάσεις του
χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου διορίζονται κατά τρόπον
ώστε να εξασφαλίζονται τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας, ένα
ευρύ φάσµα γνώσεων επί του θέµατος και, ως λογική ακολουθία, η
ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανοµή εντός της Ένωσης.

∆ιευθύνων σύµβουλος

Άρθρο 26

3.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό
της Αρχής, βάσει πρότασης από τον διευθύνοντα σύµβουλο. Ο εν
λόγω κανονισµός δηµοσιοποιείται.

1.
Ο διευθύνων σύµβουλος διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο, βάσει καταλόγου υποψηφίων τον οποίο προτείνει η Επιτροπή κατόπιν γενικού διαγωνισµού και µετά από δηµοσίευση
πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αλλού, για περίοδο 5 ετών, η
οποία είναι ανανεώσιµη. Πριν από το διορισµό, ο υποψήφιος που
ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο καλείται χωρίς καθυστέρηση
να προβεί σε δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών του. Πλειοψηφία του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του.

4.
Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει πρόεδρό του ένα από τα
µέλη του για ανανεώσιµη περίοδο δύο ετών.

2.
Ο διευθύνων σύµβουλος είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος της
Αρχής. Είναι υπεύθυνος για τα εξής:

2.
Η θητεία των µελών είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται άπαξ. Εντούτοις, για την πρώτη εντολή, το διάστηµα αυτό θα
ανέρχεται σε έξι έτη για τα µισά µέλη.

5.
Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό
του.
Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία των µελών
του, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
6.
Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση
του προέδρου του ή ύστερα από αίτηµα τουλάχιστον του ενός
τρίτου των µελών του.
7.
Το διοικητικό συµβούλιο εξασφαλίζει ότι η Αρχή εκπληρώνει
την αποστολή της και εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί κάτω από τις συνθήκες που καθορίζονται στον παρόντα
κανονισµό.
8.
Πριν από τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει το πρόγραµµα εργασίας της Αρχής για το προσεχές έτος. Επίσης εγκρίνει ένα αναθεωρήσιµο πολυετές πρόγραµµα.
Το διοικητικό συµβούλιο εξασφαλίζει ότι αυτά τα προγράµµατα
είναι σύµφωνα µε τις νοµοθετικές προτεραιότητες και µε τις προτεραιότητες πολιτικής της Κοινότητας στον τοµέα της ασφάλειας των
τροφίµων.
Πριν από τις 30 Μαρτίου κάθε έτους, το διοικητικό συµβούλιο
εγκρίνει τη γενική έκθεση για τις δραστηριότητες της Αρχής κατά
το προηγούµενο έτος.
9.
Το διοικητικό συµβούλιο, αφού δεχθεί την έγκριση της Επιτροπής και τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίνει το δηµοσιονοµικό κανονισµό της Αρχής, µε τον οποίο καθορίζεται ειδικότερα η διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισµού
της Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 142 του δηµοσιονοµικού κανονισµού της 21ης ∆εκεµβρίου 1977 που ισχύει για το γενικό
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1) και σύµφωνα µε
τις νοµοθετικές απαιτήσεις για τις έρευνες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης.
10.
Ο διευθύνων σύµβουλος συµµετέχει στις συνεδριάσεις του
διοικητικού συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου και παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη. Το διοικητικό συµβούλιο καλεί τον πρόεδρο
(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ
L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

α) την καθηµερινή διοίκηση της Αρχής,
β) τη σύνταξη πρότασης προγραµµάτων εργασίας της Αρχής σε
συνεννόηση µε την Επιτροπή,
γ) την εκτέλεση των προγραµµάτων εργασίας και των αποφάσεων
που εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο,
δ) την εξασφάλιση ότι παρέχεται η κατάλληλη επιστηµονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη στην επιστηµονική επιτροπή
και τις επιστηµονικές οµάδες,
ε) την εξασφάλιση ότι η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των χρηστών της, και ειδικότερα όσον αφορά
την επάρκεια και την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και του χρόνου παροχής τους,
στ) την κατάρτιση της κατάστασης εσόδων και εξόδων και την
εκτέλεση του προϋπολογισµού της Αρχής,
ζ) όλα τα θέµατα προσωπικού,
η) δηµιουργία και διατήρηση επαφής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και εξασφάλιση της διεξαγωγής τακτικού διαλόγου µε τις
αρµόδιες επιτροπές του.
3.
Κάθε έτος, ο διευθύνων σύµβουλος υποβάλλει στο διοικητικό
συµβούλιο προς έγκριση:
α) σχέδιο γενικής έκθεσης µε το οποίο καλύπτονται όλες οι
δραστηριότητες της Αρχής κατά το προηγούµενο έτος,
β) σχέδιο προγραµµάτων εργασίας,
γ) σχέδιο ετήσιων λογαριασµών για το προηγούµενο έτος,
δ) σχέδιο προϋπολογισµού για το προσεχές έτος.
Αφού εγκριθούν από το διοικητικό συµβούλιο, ο διευθύνων σύµβουλος διαβιβάζει τη γενική έκθεση και τα προγράµµατα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή και στα
κράτη µέλη και τα δηµοσιεύει.
4.
Ο διευθύνων σύµβουλος εγκρίνει όλες τις δηµοσιονοµικές
δαπάνες της Αρχής και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες της Αρχής στο διοικητικό συµβούλιο.
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Άρθρο 27

Άρθρο 28

Συµβουλευτικό Σώµα

Επιστηµονική επιτροπή και επιστηµονικές οµάδες

1.
Το συµβουλευτικό σώµα απαρτίζουν εκπρόσωποι από αρµόδιους φορείς των κρατών µελών που έχουν αναλάβει καθήκοντα
παρεµφερή µε αυτά της Αρχής. Κάθε κράτος µέλος διορίζει έναν
εκπρόσωπο. Οι εκπρόσωποι µπορούν να αντικαθίστανται από
αναπληρωµατικούς εκπροσώπους, οι οποίοι διορίζονται ταυτόχρονα.

1.
Η επιστηµονική επιτροπή και οι µόνιµες επιστηµονικές οµάδες είναι υπεύθυνες για την παροχή επιστηµονικών γνωµών στην
Αρχή, η κάθε µία στη σφαίρα των αρµοδιοτήτων της, έχουν δε τη
δυνατότητα να διοργανώνουν, όταν απαιτείται, δηµόσιες ακροάσεις.

2.
Τα µέλη του συµβουλευτικού σώµατος δεν µπορούν να είναι
µέλη του διοικητικού συµβουλίου.
3.
Το συµβουλευτικό σώµα συµβουλεύει τον διευθύνοντα σύµβουλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος
κανονισµού, ιδίως δε όσον αφορά την εκπόνηση πρότασης για το
πρόγραµµα εργασίας της Αρχής. Επίσης, ο διευθύνων σύµβουλος
µπορεί να αναθέτει στο συµβουλευτικό σώµα την παροχή συµβουλών σχετικά µε την ιεράρχηση των αιτηµάτων για επιστηµονικές
γνώµες.
4.
Το συµβουλευτικό σώµα συνιστά µηχανισµό για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε δυνητικούς κινδύνους και για τη
συγκέντρωση γνώσεων, εξασφαλίζει δε τη στενή συνεργασία µεταξύ
της Αρχής και των αρµόδιων φορέων στα κράτη µέλη, ιδίως όσον
αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:
α) αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τις επιστηµονικές
µελέτες της Αρχής και των κρατών µελών, σύµφωνα µε το
άρθρο 32,
β) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 4,
όπου η Αρχή και ένας εθνικός φορέας υποχρεούνται να συνεργαστούν,
γ) στην προαγωγή της σύνδεσης µε δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο
των οργανισµών των οποίων οι δραστηριότητες εµπίπτουν στους
τοµείς της αποστολής της Αρχής, µε το άρθρο 36 παράγραφος
1,
δ) στις περιπτώσεις που η Αρχή ή κράτος µέλος διαπιστώσουν
διαφαινόµενο κίνδυνο.
5.
Ο διευθύνων σύµβουλος προεδρεύει του συµβουλευτικού
σώµατος. Το τελευταίο συνεδριάζει τακτικά, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου του ή ύστερα από αίτηµα τουλάχιστον
του ενός τρίτου των µελών του, τουλάχιστον τέσσερις φορές το
χρόνο. Οι διαδικασίες λειτουργίας του διευκρινίζονται στον εσωτερικό κανονισµό της Αρχής και δηµοσιεύονται.
6.
Η Αρχή παρέχει την τεχνική υποστήριξη και τη διοικητική
µέριµνα που είναι αναγκαίες για το συµβουλευτικό σώµα και παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη κατά τις συνεδριάσεις του.
7.
Στις εργασίες του συµβουλευτικού σώµατος είναι δυνατό να
συµµετέχουν εκπρόσωποι των υπηρεσιών της Επιτροπής. Ο
διευθύνων σύµβουλος δύναται επίσης να καλεί για συµµετοχή
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων αρµόδιων
φορέων.
Όταν το συµβουλευτικό σώµα συζητά τα θέµατα για τα οποία
γίνεται λόγος στο άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο β, οι
εκπρόσωποι αρµόδιων φορέων των κρατών µελών που έχουν αναλάβει καθήκοντα παρεµφερή µε εκείνα για τα οποία γίνεται λόγος στο
άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο β, µπορούν να συµµετέχουν στις
εργασίες του συµβουλευτικού σώµατος, µε έναν εκπρόσωπο οριζόµενο από κάθε κράτος µέλος.

2.
Η επιστηµονική επιτροπή είναι υπεύθυνη για το γενικό συντονισµό που απαιτείται προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα
της διαδικασίας γνωµοδότησης, ιδιαίτερα όσον αφορά την έγκριση
των διαδικασιών εργασίας και της εναρµόνισης των µεθόδων εργασίας. Γνωµοδοτεί σε θέµατα πολλών τοµέων που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα πλειόνων επιστηµονικών οµάδων και σε θέµατα που
δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα κάποιας επιστηµονικής οµάδας.
Εάν παραστεί ανάγκη, ιδίως δε στην περίπτωση θεµάτων που δεν
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα καµίας επιστηµονικής οµάδας, συστήνει οµάδες εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, βασίζεται στην εµπειρία αυτών των οµάδων εργασίας για να συγκροτήσει τις επιστηµονικές γνώµες.
3.
Η επιστηµονική επιτροπή απαρτίζεται από τους προέδρους
των επιστηµονικών οµάδων και από 6 ανεξάρτητους επιστηµονικούς εµπειρογνώµονες που δεν ανήκουν σε κάποια από τις επιστηµονικές οµάδες.
4.
Η επιστηµονικές οµάδες αποτελούνται από ανεξάρτητους
επιστηµονικούς εµπειρογνώµονες. Ύστερα από την ίδρυση της
Αρχής, συγκροτούνται οι ακόλουθες επιστηµονικές οµάδες:
α) η οµάδα µε θέµα τις πρόσθετες ύλες των τροφίµων, τα αρτύµατα, τα βοηθητικά µέσα επεξεργασίας και τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα,
β) η οµάδα µε θέµα τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή ουσίες
που χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές,
γ) η οµάδα µε θέµα την υγεία των φυτών, τα προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους,
δ) η οµάδα µε θέµα τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς,
ε) η οµάδα µε θέµα τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις
αλλεργίες,
στ) η οµάδα µε θέµα τις βιολογικές πηγές κινδύνου,
ζ) η οµάδα µε θέµα τις µολυσµατικές προσµείξεις στην τροφική
αλυσίδα,
η) η οµάδα µε θέµα την υγεία και την ορθή µεταχείριση των
ζώων.
Ο αριθµός και τα ονόµατα των επιστηµονικών οµάδων µπορούν να
προσαρµόζονται από την Επιτροπή, υπό το πρίσµα των τεχνικών και
επιστηµονικών εξελίξεων, ύστερα από αίτηµα της Αρχής και
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2.
5.
Τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής που δεν είναι µέλη
επιστηµονικής οµάδας και τα µέλη των επιστηµονικών οµάδων
διορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο, το οποίο ενεργεί ύστερα
από πρόταση του διευθύνοντος συµβούλου, για τριετή ανανεώσιµη
θητεία, αφού δηµοσιευθεί πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα σχετικά σηµαντικά επιστηµονικά περιοδικά και στην ιστοσελίδα της
Αρχής.
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6.
Η επιστηµονική επιτροπή και οι επιστηµονικές οµάδες επιλέγουν από έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους µεταξύ των µελών
τους.
7.
Η επιστηµονική επιτροπή και οι επιστηµονικές οµάδες αποφασίζουν µε πλειοψηφία των µελών τους. Οι απόψεις της µειοψηφίας καταγράφονται.
8.
Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών της Επιτροπής έχουν το
δικαίωµα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιστηµονικής επιτροπής, των επιστηµονικών οµάδων και των οµάδων εργασίας τους.
Εάν τους ζητηθεί, µπορούν να συµβάλουν διασαφηνίζοντας ή ενηµερώνοντας αλλά δεν προσπαθούν να επηρεάσουν τις συζητήσεις.
9.
Οι διαδικασίες για τη λειτουργία και τη συνεργασία της
επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό της Αρχής.
Αυτές οι διαδικασίες αφορούν ειδικότερα τα εξής:
α) το πόσες φορές µπορεί να διοριστεί διαδοχικά ένα µέλος της
επιστηµονικής επιτροπής ή των επιστηµονικών οµάδων,
β) τον αριθµό των µελών σε κάθε επιστηµονική οµάδα,
γ) τη διαδικασία για την επιστροφή των δαπανών των µελών της
επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων,
δ) τον τρόπο µε τον οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα και τα
αιτήµατα για επιστηµονικές γνώµες στην επιστηµονική επιτροπή και τις επιστηµονικές οµάδες,
ε) τη δηµιουργία και την οργάνωση των οµάδων εργασίας της
επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων και τη
δυνατότητα να συµπεριληφθούν εξωτερικοί εµπειρογνώµονες
σε αυτές τις οµάδες εργασίας,
στ) τη δυνατότητα να καλούνται παρατηρητές σε συνεδριάσεις της
επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων,
ζ) τη δυνατότητα διοργάνωσης δηµόσιων ακροάσεων.

ΤΜΗΜΑ 3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.2.2002

2.
Τα αιτήµατα για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1
συνοδεύονται από συµπληρωµατικές πληροφορίες, στις οποίες εξηγείται το προς επίλυση επιστηµονικό ζήτηµα και το κοινοτικό
ενδιαφέρον.
3.
Όταν η κοινοτική νοµοθεσία δεν διευκρινίζει ήδη προθεσµία
για την έκδοση της επιστηµονικής γνώµης, η Αρχή διατυπώνει
επιστηµονικές γνώµες µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται στα
αιτήµατα γνωµοδότησης, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες
περιπτώσεις.
4.
Όταν υποβάλλονται διαφορετικά αιτήµατα για τα ίδια θέµατα
ή όταν το αίτηµα δεν είναι σύµφωνο προς την παράγραφο 2 ή είναι
ασαφές, η Αρχή µπορεί είτε να αρνηθεί είτε να προτείνει τροποποιήσεις σε αίτηµα υποβολής γνώµης, σε διαβούλευση µε το
όργανο ή το (τα) κράτος(-η) µέλος(-η) που υπέβαλε(-αν) το αίτηµα.
Η αιτιολόγηση της άρνησης κοινοποιείται στο όργανο ή στο (στα)
κράτος(-η) µέλος(-η) που υπέβαλε(-αν) το αίτηµα.
5.
Εάν η Αρχή έχει ήδη δώσει επιστηµονική γνώµη σχετικά µε το
συγκεκριµένο θέµα που αφορά το αίτηµα, δύναται να αρνηθεί το
αίτηµα εάν κρίνει ότι δεν υπάρχουν νέα επιστηµονικά στοιχεία που
να δικαιολογούν την επανεξέταση. Η αιτιολόγηση της άρνησης
κοινοποιείται στο όργανο ή στο(τα) κράτος(-η) µέλος(-η) που υπέβαλε(-αν) το αίτηµα.
6.
Οι κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται
από την Επιτροπή, αφού αυτή ζητήσει τη γνώµη της Αρχής,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2. Με αυτούς τους κανόνες καθορίζονται ειδικότερα:
α) η εφαρµοστέα από την Αρχή διαδικασία όσον αφορά τα αιτήµατα προς αυτήν,
β) οι κατευθυντήριες γραµµές που διέπουν την επιστηµονική αξιολόγηση των ουσιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών που
υπόκεινται, βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, σε σύστηµα προηγούµενης έγκρισης ή καταγραφής σε θετικό κατάλογο, ιδιαίτερα
όταν η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει ή επιτρέπει την υποβολή
φακέλου για αυτό το σκοπό από τον αιτούντα.
7.
Ο εσωτερικός κανονισµός της Αρχής καθορίζει τις απαιτήσεις
όσον αφορά τη µορφή, το επεξηγηµατικό υπόβαθρο και τη δηµοσίευση µιας επιστηµονικής γνώµης.

Άρθρο 29
Επιστηµονικές γνώµες
1.

Η Αρχή εκφέρει επιστηµονική γνώµη:

α) όταν το ζητήσει η Επιτροπή, σχετικά µε κάθε θέµα που άπτεται
της αποστολής της και σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες η
κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει τη γνωµοδότηση της Αρχής,
β) µε δική της πρωτοβουλία σε θέµατα που άπτονται της αποστολής της.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ένα κράτος µέλος µπορούν να
ζητήσουν από την Αρχή να εκδώσει επιστηµονική γνώµη σχετικά µε
θέµατα που εµπίπτουν στην αποστολή της.

Άρθρο 30
∆ιιστάµενες επιστηµονικές γνώµες
1.
Η Αρχή επαγρυπνεί προκειµένου να εξασφαλίσει τον έγκαιρο
εντοπισµό µιας ενδεχόµενης πηγής διαφορών µεταξύ των επιστηµονικών γνωµών της και των επιστηµονικών γνωµών που εκφέρουν
άλλοι φορείς που εκτελούν παρόµοια καθήκοντα.
2.
Όταν η Αρχή εντοπίσει µια ενδεχόµενη πηγή διαφορών, επικοινωνεί µε τον εν λόγω φορέα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι είναι
κοινές όλες οι σχετικές επιστηµονικές πληροφορίες και να εντοπίσει
ενδεχοµένως διαµφισβητούµενα επιστηµονικά θέµατα.

1.2.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 31/17

3.
Όταν εντοπιστεί ουσιαστική διάσταση απόψεων σχετικά µε
επιστηµονικά θέµατα και ο εν λόγω φορέας είναι κοινοτικός οργανισµός ή µία από τις επιστηµονικές επιτροπές της Επιτροπής, η
Αρχή και ο οργανισµός αυτός υποχρεούνται να συνεργαστούν
προκειµένου είτε να διευθετήσουν την εν λόγω διάσταση απόψεων
είτε να υποβάλουν κοινό έγγραφο στην Επιτροπή, όπου θα διευκρινίζονται τα διαµφισβητούµενα επιστηµονικά θέµατα και θα εντοπίζονται οι σχετικές ασάφειες όσον αφορά τα δεδοµένα. Το έγγραφο
αυτό δηµοσιοποιείται.

µε τους τοµείς της αποστολής της. Αυτό αφορά ειδικότερα τη
συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τα εξής:

4.
Όταν εντοπιστεί ουσιαστική διάσταση απόψεων σχετικά µε
επιστηµονικά θέµατα και ο εν λόγω φορέας είναι φορέας κράτους
µέλους, η Αρχή και ο εθνικός αυτός φορέας υποχρεούνται να
συνεργαστούν προκειµένου είτε να διευθετήσουν την εν λόγω διάσταση απόψεων είτε να υποβάλουν κοινό έγγραφο, όπου θα διευκρινίζονται τα διαµφισβητούµενα επιστηµονικά θέµατα και θα εντοπίζονται οι σχετικές ασάφειες όσον αφορά τα δεδοµένα. Το
έγγραφο αυτό δηµοσιοποιείται.

δ) τα κατάλοιπα.

Άρθρο 31
Επιστηµονική και τεχνική βοήθεια
1.
Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από την Αρχή να παράσχει
επιστηµονική ή τεχνική βοήθεια σε οιονδήποτε τοµέα άπτεται της
αποστολής της. Τα καθήκοντα της παροχής επιστηµονικής και
τεχνικής βοήθειας συνίστανται στο επιστηµονικό ή τεχνικό έργο
που έγκειται στην εφαρµογή καθιερωµένων επιστηµονικών ή τεχνικών αρχών που δεν απαιτεί επιστηµονική αξιολόγηση από την
επιστηµονική επιτροπή ή από µία επιστηµονική οµάδα. Αυτά τα
καθήκοντα ενδέχεται να περιλαµβάνουν ειδικότερα παροχή
βοήθειας προς την Επιτροπή για την καθιέρωση ή την αξιολόγηση
τεχνικών κριτηρίων, καθώς και παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή
για τον καθορισµό τεχνικών κατευθυντήριων γραµµών.
2.
Όταν η Επιτροπή υποβάλλει αίτηµα για επιστηµονική ή τεχνική βοήθεια στην Αρχή, διευκρινίζει, µε τη σύµφωνη γνώµη της
Αρχής, την προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να εκπληρωθεί το
καθήκον.
Άρθρο 32
Επιστηµονικές µελέτες
1.
Χρησιµοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιµες ανεξάρτητες
επιστηµονικές πηγές, η Αρχή αναθέτει τις επιστηµονικές µελέτες
που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της αποστολής της. Οι
µελέτες αυτές ανατίθενται κατά ανοικτό και διαφανή τρόπο. Η
Αρχή προσπαθεί να αποφύγει την αλληλεπικάλυψη µε ερευνητικά
προγράµµατα των κρατών µελών ή της Κοινότητας και υποστηρίζει
τη συνεργασία µέσω του κατάλληλου συντονισµού.

α) την κατανάλωση τροφίµων και την έκθεση των ατόµων στους
κινδύνους που συνδέονται µε την κατανάλωση των τροφίµων,
β) την εµφάνιση και τη συχνότητα εµφάνισης των βιολογικών κινδύνων,
γ) τις µολυσµατικές προσµείξεις σε τρόφιµα και ζωοτροφές,

2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Αρχή συνεργάζεται
στενά µε όλες τις οργανώσεις που ασχολούνται µε τη συλλογή
δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες, από τρίτες χώρες ή από διεθνείς φορείς.
3.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
να καταστεί δυνατή η διαβίβαση στην Αρχή των δεδοµένων που
συλλέγουν στους τοµείς που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2.
4.
Η Αρχή απευθύνει στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή
κατάλληλες συστάσεις, µε τις οποίες ενδεχοµένως θα βελτιωθεί η
τεχνική συγκρισιµότητα των δεδοµένων που δέχεται και αναλύει,
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ενοποίηση σε κοινοτικό επίπεδο.
5.
Μέσα σε ένα έτος από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του
παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των
συστηµάτων για τη συλλογή δεδοµένων που υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο, σε τοµείς σχετικούς µε την αποστολή της Αρχής.
Η έκθεση, η οποία συνοδεύεται, όπου χρειάζεται, από προτάσεις,
αναφέρει ειδικότερα:
α) για κάθε σύστηµα, το ρόλο που πρέπει να αναλάβει η Αρχή και
τυχόν τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που ενδεχοµένως απαιτούνται
προκειµένου να µπορέσει η Αρχή να φέρει εις πέρας την αποστολή της, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
β) τις ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν προκειµένου να µπορέσει η Αρχή να συλλέξει και να συνοψίσει σε κοινοτικό επίπεδο
τα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα που είναι σχετικά µε τους
τοµείς της αποστολής της.
6.
Η Αρχή κοινοποιεί τα αποτελέσµατα του έργου της στον
τοµέα της συλλογής δεδοµένων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Επιτροπή και τα κράτη µέλη.

Άρθρο 34
Προσδιορισµός των αναδυόµενων κινδύνων

2.
Η Αρχή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή
και τα κράτη µέλη σχετικά µε τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών
µελετών.

1.
Η Αρχή καθορίζει διαδικασίες παρακολούθησης για τη
συστηµατική διερεύνηση, συλλογή, αντιπαραβολή και ανάλυση
όλων των πληροφοριών και των στοιχείων, µε σκοπό τον προσδιορισµό των αναδυόµενων κινδύνων στους τοµείς της αποστολής της.

Άρθρο 33

2.
Όταν η Αρχή διαθέτει πληροφορίες οι οποίες την οδηγούν σε
υποψία σοβαρού κινδύνου, ζητά επιπλέον πληροφορίες από τα
κράτη µέλη, άλλους κοινοτικούς οργανισµούς και την Επιτροπή. Τα
κράτη µέλη, οι σχετικοί κοινοτικοί οργανισµοί και η Επιτροπή
απαντούν επειγόντως και της γνωστοποιούν οιαδήποτε σχετική
πληροφορία έχουν στη διάθεσή τους.

Συλλογή δεδοµένων
1.
Η Αρχή διερευνά, συλλέγει, αντιπαραβάλλει, αναλύει και
συνοψίζει τα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα που είναι σχετικά
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3.
Η Αρχή χρησιµοποιεί όλες τις πληροφορίες που λαµβάνει για
την εκτέλεση του καθήκοντός της που αφορά τον εντοπισµό ενός
αναδυόµενου κινδύνου.
4.
Η Αρχή κοινοποιεί την αξιολόγηση και τις πληροφορίες που
συλλέγει σχετικά µε τους αναδυόµενους κινδύνους στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη.
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τούνται προκειµένου να µπορέσει η Αρχή να φέρει εις πέρας την
αποστολή της, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη.

ΤΜΗΜΑ 4
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ,

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ,
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΙ

Άρθρο 35
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης
Προκειµένου να εκπληρώνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
καθήκοντα επιτήρησης για υγειονοµικούς και διατροφικούς κινδύνους των τροφίµων που τής έχουν ανατεθεί, η Αρχή καθίσταται
αποδέκτης των µηνυµάτων που κυκλοφορούν στο σύστηµα
έγκαιρης προειδοποίησης. Αναλύει το περιεχόµενο των µηνυµάτων
µε σκοπό να παρέχει στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη οιαδήποτε
πληροφορία είναι αναγκαία για την ανάλυση του κινδύνου.
Άρθρο 36
Σύνδεση σε δίκτυο των οργανισµών που ασκούν δραστηριότητες σε τοµείς συναφείς µε εκείνους της αποστολής της Αρχής
1.
Η Αρχή προωθεί τη σύνδεση σε δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο
των οργανισµών που ασκούν δραστηριότητες σε τοµείς συναφείς µε
εκείνους της αποστολής της Αρχής. Σκοπός αυτής της σύνδεσης σε
δίκτυο είναι, ειδικότερα, η διευκόλυνση ενός δικτύου επιστηµονικής συνεργασίας µέσω του συντονισµού των δραστηριοτήτων, της
ανταλλαγής πληροφοριών, του σχεδιασµού και της εκτέλεσης
κοινών σχεδίων, της ανταλλαγής εµπειρογνωµοσύνης και ορθών
πρακτικών στους τοµείς που εµπίπτουν στην αποστολή της Αρχής.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο, ενεργώντας ύστερα από πρόταση
του διευθύνοντος συµβούλου, καταρτίζει κατάλογο, ο οποίος
δηµοσιοποιείται, αρµόδιων οργανισµών τους οποίους έχουν ορίσει
τα κράτη µέλη και οι οποίοι είναι σε θέση να επικουρήσουν την
Αρχή, είτε µεµονωµένα είτε σε δίκτυα, στην εκτέλεση της αποστολής της. Η Αρχή µπορεί να αναθέσει ορισµένα καθήκοντα σε
αυτούς τους οργανισµούς, και ειδικότερα την προπαρασκευαστική
εργασία για τις επιστηµονικές γνώµες, επιστηµονική και τεχνική
βοήθεια, τη συλλογή δεδοµένων και τον προσδιορισµό αναδυόµενων κινδύνων. Ορισµένα από αυτά τα καθήκοντα ενδέχεται να
είναι επιλέξιµα για οικονοµική υποστήριξη.
3.
Οι διατάξεις εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2 θεσπίζονται από την Επιτροπή, αφού αυτή ζητήσει τη γνώµη της Αρχής,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2. Αυτοί οι
κανόνες διευκρινίζουν ειδικότερα τα κριτήρια για την καταγραφή
ενός ινστιτούτου στον κατάλογο των αρµόδιων οργανισµών που
έχουν ορίσει τα κράτη µέλη, τις ρυθµίσεις για τον καθορισµό
εναρµονισµένων απαιτήσεων ποιότητας και τους δηµοσιονοµικούς
κανόνες που διέπουν τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονοµικής
υποστήριξης.
4.
Μέσα σε ένα έτος από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του
παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των κοινοτικών συστηµάτων που λειτουργούν στους τοµείς που είναι συναφείς µε την αποστολή της Αρχής και τα οποία επιτρέπουν την
εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων από τα κράτη µέλη στον τοµέα
της επιστηµονικής αξιολόγησης, και ειδικότερα την εξέταση των
φακέλων προς έγκριση. Στην έκθεση, η οποία, όπου χρειάζεται,
συνοδεύεται από προτάσεις, αναφέρονται ειδικότερα για κάθε
σύστηµα, τυχόν τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που ενδεχοµένως απαι-

Άρθρο 37
Ανεξαρτησία
1.
Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα µέλη του συµβουλευτικού σώµατος και ο διευθύνων σύµβουλος αναλαµβάνουν τη
δέσµευση να λειτουργούν ανεξάρτητα µε γνώµονα το δηµόσιο
συµφέρον.
Για το σκοπό αυτό, προβαίνουν σε δήλωση δέσµευσης και δήλωση
συµφερόντων, όπου αναφέρεται είτε η απουσία οποιωνδήποτε συµφερόντων που µπορούν να θεωρηθούν ως επιζήµια για την ανεξαρτησία τους, είτε τυχόν άµεσα ή έµµεσα συµφέροντα που µπορούν να θεωρηθούν επιζήµια για την ανεξαρτησία τους. Αυτές οι
δηλώσεις γίνονται κατ’ έτος εγγράφως.
2.
Τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών
οµάδων δεσµεύονται να δρουν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή.
Για το σκοπό αυτό, προβαίνουν σε δήλωση δέσµευσης και δήλωση
συµφερόντων, όπου αναφέρεται είτε η απουσία οποιωνδήποτε συµφερόντων που µπορούν να θεωρηθούν ως επιζήµια για την ανεξαρτησία τους, είτε τυχόν άµεσα ή έµµεσα συµφέροντα που µπορούν να θεωρηθούν ως επιζήµια για την ανεξαρτησία τους. Αυτές
οι δηλώσεις γίνονται κατ’ έτος εγγράφως.
3.
Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο διευθύνων σύµβουλος, τα µέλη του συµβουλευτικού σώµατος, τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων, καθώς και εξωτερικοί εµπειρογνώµονες που συµµετέχουν στις οµάδες εργασίας τους,
δηλώνουν σε κάθε συνεδρίαση οποιαδήποτε συµφέροντα θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως επιζήµια για την ανεξαρτησία τους σε
σχέση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Άρθρο 38
∆ιαφάνεια
1.
Η Αρχή εξασφαλίζει ότι διεξάγει τις δραστηριότητές της µε
υψηλό βαθµό διαφάνειας. ∆ηµοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση, ιδίως:
α) τις ηµερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά της επιστηµονικής
επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων,
β) τις γνώµες της επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών
οµάδων το συντοµότερο δυνατόν ύστερα από την έγκρισή
τους, συµπεριλαµβανοµένων των απόψεων της µειοψηφίας,
γ) µε την επιφύλαξη των άρθρων 39 και 41, τις πληροφορίες στις
οποίες βασίζονται οι γνώµες της,
δ) τις ετήσιες δηλώσεις συµφερόντων στις οποίες προβαίνουν τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο διευθύνων σύµβουλος, τα
µέλη του συµβουλευτικού σώµατος και τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων, καθώς και τις
δηλώσεις συµφερόντων που διατυπώνονται σχετικά µε τα
θέµατα ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων,
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ε) τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών µελετών της,
στ) την ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της,
ζ) αιτήµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής ή κράτους µέλους για επιστηµονικές γνώµες τα οποία έχουν απορριφθεί ή τροποποιηθεί, καθώς και την αιτιολόγηση της απόρριψης ή της τροποποίησης.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο διεξάγει τις συνεδριάσεις του δηµοσίως, εκτός εάν ενεργώντας ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος
συµβούλου, λάβει διαφορετική απόφαση για ειδικά διοικητικά
θέµατα της ηµερήσιας διάταξής του και µπορεί να επιτρέψει σε
εκπροσώπους των καταναλωτών ή σε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να
παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή ορισµένων δραστηριοτήτων της
Αρχής.
3.
Η Αρχή καθορίζει στον εσωτερικό κανονισµό της τις πρακτικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή των κανόνων διαφάνειας που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Η Αρχή δηµοσιεύει όλες τις γνωµοδοτήσεις που εκδίδει, σύµφωνα
µε το άρθρο 38.
4.
Η Αρχή εξασφαλίζει την κατάλληλη συνεργασία µε τους
αρµόδιους φορείς στα κράτη µέλη και µε άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη, όσον αφορά τις εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού.
Άρθρο 41
Πρόσβαση στα έγγραφα
1.
Η Αρχή εξασφαλίζει την ευρεία πρόσβαση στα έγγραφα που
βρίσκονται στην κατοχή της.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο, ενεργώντας ύστερα από πρόταση
του διευθύνοντα συµβούλου, εγκρίνει τις διατάξεις που ισχύουν
για την πρόσβαση στα έγγραφα που αναφέρεται στην παράγραφο
1, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις γενικές αρχές και προϋποθέσεις
που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των κοινοτικών
οργάνων.

Άρθρο 39
Εµπιστευτικότητα
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 38, η Αρχή δεν δηµοσιοποιεί
σε τρίτα µέρη εµπιστευτικές πληροφορίες που λαµβάνει, για τις
οποίες έχει ζητηθεί και αιτιολογηθεί η εµπιστευτική µεταχείριση,
εκτός από πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιοποιηθούν εφόσον το
απαιτούν οι περιστάσεις, προκειµένου να προστατευθεί η δηµόσια
υγεία.
2.
Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο διευθύνων σύµβουλος, τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών
οµάδων καθώς και οι εξωτερικοί εµπειρογνώµονες που συµµετέχουν στις οµάδες εργασίας τους, τα µέλη του συµβουλευτικού
σώµατος και τα µέλη του προσωπικού της Αρχής, υπόκεινται στην
απαίτηση της εµπιστευτικότητας που προβλέπεται από το άρθρο
287 της συνθήκης, ακόµα και όταν έχουν παύσει τα καθήκοντά
τους.
3.
Τα συµπεράσµατα των επιστηµονικών γνωµών που διατυπώνει
η Αρχή σε σχέση µε προβλέψιµες συνέπειες στην υγεία δεν κρατούνται σε καµία περίπτωση εµπιστευτικά.
4.
Η Αρχή καθορίζει στον εσωτερικό κανονισµό της τις πρακτικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή των κανόνων εµπιστευτικότητας
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 40
Κοινοποιήσεις από την Αρχή
1.
Η Αρχή προβαίνει σε κοινοποιήσεις µε δική της πρωτοβουλία
στους τοµείς που συνδέονται µε την αποστολή της, χωρίς να
θίγεται η αρµοδιότητα της Επιτροπής να κοινοποιεί τις αποφάσεις
της για τη διαχείριση του κινδύνου.
2.
Η Αρχή εξασφαλίζει ότι το κοινό και οποιαδήποτε ενδιαφερόµενα µέρη λαµβάνουν γρήγορα αντικειµενική και αξιόπιστη πληροφόρηση, στην οποία έχουν εύκολα πρόσβαση, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα αποτελέσµατα των εργασιών της. Προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Αρχή θα αναπτύξει και θα διανείµει
ενηµερωτικό υλικό για το ευρύ κοινό.
3.
Η Αρχή ενεργεί σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή και τα
κράτη µέλη προκειµένου να προωθήσει την αναγκαία συνοχή στη
διαδικασία ενηµέρωσης σχετικά µε έναν κίνδυνο.
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Άρθρο 42
Καταναλωτές, παραγωγοί και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη
Η Αρχή αναπτύσσει ουσιαστικές επαφές µε τους εκπροσώπους των
καταναλωτών, τους εκπροσώπους των παραγωγών, τους µεταποιητές και µε οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.

ΤΜΗΜΑ 5
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43
Έγκριση του προϋπολογισµού της Αρχής
1.
Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται σε συνεισφορά της Κοινότητας και των κρατών µε τα οποία η Κοινότητα έχει συνάψει συµφωνίες κατά το πνεύµα του άρθρου 49, και τέλη για δηµοσιεύσεις,
διασκέψεις, δραστηριότητες κατάρτισης και κάθε άλλη παρεµφερή
δραστηριότητα που παρέχεται από την Αρχή.
2.
Στις δαπάνες της Αρχής περιλαµβάνονται οι δαπάνες προσωπικού, οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες υποδοµής και λειτουργίας, καθώς και οι δαπάνες που προκύπτουν από συµβάσεις που
συνάπτονται µε τρίτα µέρη ή από την οικονοµική υποστήριξη που
αναφέρεται στο άρθρο 36.
3.
Ο διευθύνων σύµβουλος καταρτίζει εγκαίρως, πριν από την
ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 5, εκτίµηση των
εσόδων και των εξόδων της Αρχής για το προσεχές οικονοµικό έτος
και το διαβιβάζει στο διοικητικό συµβούλιο, συνοδευόµενο από
προσωρινό κατάλογο των θέσεων.
4.

Τα έσοδα και οι δαπάνες είναι ισοσκελισµένα.

5.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει, το αργότερο έως τις 31
Μαρτίου κάθε έτους το σχέδιο εκτίµησης, συµπεριλαµβανοµένου
του προσωρινού καταλόγου των θέσεων συνοδευόµενου από το
προσωρινό πρόγραµµα εργασιών, και το διαβιβάζει στην Επιτροπή
και στα κράτη µε τα οποία η Κοινότητα έχει συνάψει τις συµφωνίες
που αναφέρονται στο άρθρο 49. Βάσει του σχεδίου αυτού, η
Επιτροπή εισάγει τις σχετικές εκτιµήσεις στο προσχέδιο του γενικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υποβάλλεται
στο Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 272 της συνθήκης.
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6.
Μετά την έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, το
διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τον τελικό προϋπολογισµό και το
πρόγραµµα εργασιών της Αρχής, προσαρµόζοντάς τα, όπου είναι
αναγκαίο, στη συνεισφορά της Κοινότητας, τα διαβιβάζει δε, χωρίς
καθυστέρηση, στην Επιτροπή και την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.

Άρθρο 44
Εκτέλεση του προϋπολογισµού της Αρχής
1.
Ο διευθύνων σύµβουλος εκτελεί τον προϋπολογισµό της
Αρχής.
2.
Ο έλεγχος της ανάληψης υποχρεώσεων και της πληρωµής
όλων των δαπανών και ο έλεγχος της βεβαίωσης και της είσπραξης
όλων των εσόδων της Αρχής διεξάγεται από τον δηµοσιονοµικό
ελεγκτή της Επιτροπής.
3.
Το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο διευθύνων
σύµβουλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, στο διοικητικό συµβούλιο
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους λεπτοµερείς λογαριασµούς για
όλα τα έσοδα και τα έξοδα του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
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να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να προσφεύγει στη
δικαιοσύνη.
2.
Το πρωτόκολλο για τα προνόµια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρµόζεται στην Αρχή.

Άρθρο 47
Ευθύνη
1.
Η συµβατική ευθύνη της Αρχής διέπεται από το δίκαιο που
είναι εφαρµοστέο στην υπό κρίση σύµβαση. Το ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αρµοδιότητα να εκδίδει αποφάσεις
σύµφωνα µε οποιαδήποτε ρήτρα διαιτησίας περιλαµβάνεται σε σύµβαση που έχει συνάψει η Αρχή.
2.
Στην περίπτωση εξωσυµβατικής ευθύνης, η Αρχή, σύµφωνα
µε τις κοινές γενικές αρχές των δικαίων των κρατών µελών, επανορθώνει τυχόν ζηµιές που προκάλεσε η ίδια ή οι υπάλληλοί της
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το ∆ικαστήριο είναι
αρµόδιο να εκδικάζει οποιαδήποτε διαφορά αφορά την αποκατάσταση τέτοιων ζηµιών.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει αυτούς τους λογαριασµούς
σύµφωνα µε το άρθρο 248 της συνθήκης. ∆ηµοσιεύει ετησίως
έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Αρχής.

3.
Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι της Αρχής διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο προσωπικό
της Αρχής.

4.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας ύστερα από σύσταση
του Συµβουλίου, απαλλάσσει τον διευθύνοντα σύµβουλο όσον
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού.

Άρθρο 48
Προσωπικό

Άρθρο 45
Τέλη που εισπράττει η Αρχή
Μέσα σε τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού και αφού ζητήσει τη γνώµη της Αρχής, των
κρατών µελών και των ενδιαφερόµενων µερών, η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση σχετικά µε τη δυνατότητα και τη σκοπιµότητα υποβολής νοµοθετικής πρότασης στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και σε συµφωνία µε τη συνθήκη, για την καθιέρωση άλλων
υπηρεσιών που παρέχει η Αρχή.

1.
Το προσωπικό της Αρχής υπόκειται στους κανονισµούς και
τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους και το λοιπό
προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.
Όσον αφορά το προσωπικό της, η Αρχή ασκεί τις εξουσίες
που έχουν ανατεθεί στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.

Άρθρο 49
Συµµετοχή τρίτων χωρών

ΤΜΗΜΑ 6
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46
Νοµική προσωπικότητα και προνόµια
1.
Η Αρχή έχει νοµική προσωπικότητα. Σε όλα τα κράτη µέλη,
της αναγνωρίζονται οι ευρύτερες δυνατές εξουσίες που παρέχονται
εκ του νόµου στα νοµικά πρόσωπα. Μπορεί, ιδίως, να αποκτά και

Η Αρχή είναι ανοικτή στη συµµετοχή χωρών που έχουν συνάψει
συµφωνίες µε την Κοινότητα, δυνάµει των οποίων έχουν υιοθετήσει
και εφαρµόζουν κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα που καλύπτει ο
παρών κανονισµός.
∆υνάµει των σχετικών διατάξεων αυτών των συµφωνιών, εφαρµόζονται ρυθµίσεις µε τις οποίες διευκρινίζονται ειδικότερα η φύση, η
έκταση και ο τρόπος µε τον οποίο αυτές οι χώρες θα συµµετάσχουν στις εργασίες της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων
σχετικά µε τη συµµετοχή στα δίκτυα που διαχειρίζεται η Αρχή, την
εγγραφή στον κατάλογο αρµόδιων οργανώσεων στις οποίες η Αρχή
µπορεί να αναθέτει ορισµένα καθήκοντα, τις οικονοµικές συνεισφορές και το προσωπικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 50
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης
1.
Με τον παρόντα κανονισµό συστήνεται ως δίκτυο, σύστηµα
έγκαιρης προειδοποίησης για την κοινοποίηση άµεσων ή έµµεσων
κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων που προέρχονται από τρόφιµα ή ζωοτροφές. Σε αυτό συµµετέχουν τα κράτη
µέλη, η Επιτροπή και η Αρχή. Τα κράτη µέλη, η Επιτροπή και η
Αρχή ορίζουν από ένα σηµείο επαφής, το οποίο αποτελεί µέλος
του δικτύου. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για τη διαχείριση του
δικτύου.
2.
Όταν ένα µέλος του δικτύου διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την ύπαρξη σοβαρού άµεσου ή έµµεσου κινδύνου
για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, που προέρχεται από
τρόφιµα ή ζωοτροφές, κοινοποιεί αµέσως την πληροφορία αυτή
στην Επιτροπή, µέσω του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης. Η
Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως την εν λόγω πληροφορία στα µέλη του
δικτύου.
Η Αρχή µπορεί να συµπληρώσει την κοινοποίηση µε κάθε επιστηµονική ή τεχνική πληροφορία που διευκολύνει την ανάληψη
ταχείας και κατάλληλης δράσης για τη διαχείριση του κινδύνου
από τα κράτη µέλη.

από συµπληρωµατικές πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν τα µέτρα στα
οποία βασίζεται η κοινοποίηση έχουν τροποποιηθεί ή ανακληθεί.
Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως στα µέλη του δικτύου την κοινοποίηση και τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που λαµβάνει βάσει
του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου.
Όταν παρτίδα, εµπορευµατοκιβώτιο ή φορτίο απορρίπτεται από
αρµόδια υπηρεσία συνοριακού σταθµού εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Επιτροπή αποστέλλει αµέσως κοινοποίηση σε όλους
τους συνοριακούς σταθµούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς
και στην τρίτη χώρα προέλευσης.
4.
Όταν τρόφιµο ή ζωοτροφή, που αποτελεί αντικείµενο κοινοποίησης στο πλαίσιο του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης,
αποστέλλεται σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή παρέχει στη χώρα αυτή τις
κατάλληλες πληροφορίες.
5.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή για τις
ενέργειες που εφαρµόζουν ή τα µέτρα που λαµβάνουν σε συνέχεια
των κοινοποιήσεων και των συµπληρωµατικών πληροφοριών που
τους έχουν διαβιβαστεί στο πλαίσιο του συστήµατος έγκαιρης
προειδοποίησης. Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως την εν λόγω
πληροφορία στα µέλη του δικτύου.
6.
Η συµµετοχή στο σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης µπορεί
να επιτραπεί σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες ή σε διεθνείς οργανισµούς, βάσει συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας και αυτών των
χωρών ή διεθνών οργανισµών, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
ορίζονται στις εν λόγω συµφωνίες. Οι συµφωνίες αυτές βασίζονται
στην αρχή της αµοιβαιότητας και περιλαµβάνουν µέτρα εµπιστευτικότητας, αντίστοιχα µε αυτά που εφαρµόζονται στην Κοινότητα.

3.
Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών ρυθµίσεων, τα κράτη
µέλη κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή, µέσω του συστήµατος
έγκαιρης προειδοποίησης:
α) κάθε µέτρο που θεσπίζουν, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισµό
διάθεσης στην αγορά ή στην επιβολή απόσυρσης από την αγορά
ή στην ανάκληση του τροφίµου ή της ζωοτροφής προκειµένου
να προστατευθεί η υγεία των ανθρώπων και των ζώων, και
απαιτεί ταχεία δράση·
β) κάθε σύσταση ή συµφωνία µε επιχειρήσεις που, σε εθελοντική ή
υποχρεωτική βάση, αποσκοπεί στην πρόληψη, τον περιορισµό ή
την επιβολή συγκεκριµένων όρων για τη διάθεση στην αγορά ή
την ενδεχόµενη χρήση τροφίµου ή ζωοτροφής, λόγω σοβαρού
κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων που απαιτεί
ταχεία δράση·
γ) κάθε απόρριψη, συνδεόµενη µε άµεσο ή έµµεσο κίνδυνο για την
υγεία των ανθρώπων και των ζώων, παρτίδας, εµπορευµατοκιβωτίου ή φορτίου τροφίµων ή ζωοτροφών από αρµόδια υπηρεσία
συνοριακού σταθµού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κοινοποίηση συνοδεύεται από λεπτοµερή αιτιολόγηση της
δράσης που ανέλαβαν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο
οποίο εκδόθηκε η κοινοποίηση. Ακολουθείται, σε εύθετο χρόνο,

Άρθρο 51
Μέτρα εφαρµογής
Τα µέτρα για την εφαρµογή του άρθρου 50 θεσπίζονται από την
Επιτροπή ύστερα από συζήτηση µε την Αρχή, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2. Τα
µέτρα αυτά καθορίζουν, κυρίως, τις συγκεκριµένες συνθήκες και
διαδικασίες που θα ισχύουν για τη διαβίβαση κοινοποιήσεων και
συµπληρωµατικών πληροφοριών.

Άρθρο 52
Κανόνες

εµπιστευτικότητας για το
προειδοποίησης

σύστηµα

έγκαιρης

1.
Οι πληροφορίες, οι οποίες διατίθενται στα µέλη του δικτύου,
και οι οποίες αφορούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία προερχόµενο από τρόφιµα ή ζωοτροφές, είναι γενικά διαθέσιµες στο κοινό
σύµφωνα µε την αρχή ενηµέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 10.
Γενικά, το κοινό διαθέτει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν
τον εντοπισµό προϊόντος, τη φύση του κινδύνου και τα µέτρα που
λαµβάνονται.

L 31/22

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Ωστόσο, τα µέλη του δικτύου λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για
να εξασφαλίσουν ότι οι µόνιµοι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό
δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί για τους
σκοπούς του παρόντος τµήµατος, οι οποίες λόγω της φύσης τους
καλύπτονται από επαγγελµατικό απόρρητο σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, µε εξαίρεση τις πληροφορίες που πρέπει να
δηµοσιοποιούνται εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες, προκειµένου
να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία.
2.
Η προστασία του επαγγελµατικού απορρήτου δεν εµποδίζει
τη διαβίβαση στις αρµόδιες αρχές πληροφοριών όσον αφορά την
αποτελεσµατικότητα της παρακολούθησης της αγοράς και τις
δραστηριότητες εκτέλεσης στον τοµέα των τροφίµων και των ζωοτροφών. Οι αρχές που λαµβάνουν πληροφορίες που υπόκεινται στο
επαγγελµατικό απόρρητο εξασφαλίζουν την προστασία του
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

ΤΜΗΜΑ 2
ΚATAΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Άρθρο 53
Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τρόφιµα και ζωοτροφές που
προέρχονται από την Κοινότητα ή εισάγονται από τρίτη χώρα
1.
Όταν είναι προφανές ότι τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που
προέρχονται από την Κοινότητα ή εισάγονται από τρίτη χώρα είναι
πιθανό να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία,
την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, και ο κίνδυνος αυτός δεν
µπορεί να περιορισθεί ικανοποιητικά µε τα µέτρα που λαµβάνει(-ουν) το (τα) αφορώµενο(-α) κράτος(-η) µέλος(-η), η Επιτροπή,
ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
58 παράγραφος 2, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος
κράτους µέλους, θεσπίζει αµέσως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της κατάστασης:
α) στην περίπτωση τροφίµων ή ζωοτροφών κοινοτικής προέλευσης:
i) αναστολή της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης των εν
λόγω τροφίµων,
ii) αναστολή της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης των εν
λόγω ζωοτροφών,
iii) καθορισµός ειδικών όρων για τα εν λόγω τρόφιµα ή ζωοτροφές,
iv) κάθε άλλο κατάλληλο προσωρινό µέτρο,
β) στην περίπτωση τροφίµων ή ζωοτροφών που εισάγονται από
τρίτη χώρα:
i) ανάκληση των εισαγωγών των εν λόγω τροφίµων ή ζωοτροφών από ολόκληρη ή µέρος της επικράτειας της εν λόγω
τρίτης χώρας και, εάν ενδείκνυται, από την τρίτη χώρα
διαµετακόµισης,
ii) καθορισµός ειδικών όρων για τα εν λόγω τρόφιµα ή ζωοτροφές από ολόκληρη ή µέρος της επικράτειας της εν λόγω
τρίτης χώρας,
iii) κάθε άλλο κατάλληλο προσωρινό µέτρο.
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2.
Εντούτοις, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή
δύναται να λαµβάνει προσωρινά τα µέτρα για τα οποία γίνεται
λόγος στην παράγραφο 1, αφού διαβουλευθεί µε το (τα) αφορώµενο(-α) κράτος(-η) µέλος(-η) και ενηµερώσει τα υπόλοιπα κράτη
µέλη.
Το συντοµότερο δυνατό, και το αργότερο εντός 10 εργάσιµων
ηµερών, τα ληφθέντα µέτρα επικυρώνονται, τροποποιούνται, καταργούνται ή παρατείνονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
58 παράγραφος 2, και κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση οι λόγοι
που οδήγησαν στην απόφαση της Επιτροπής.

Άρθρο 54
Άλλα µέτρα έκτακτης ανάγκης
1.
Όταν ένα κράτος µέλος πληροφορεί επίσηµα την Επιτροπή
για την ανάγκη λήψης µέτρων έκτακτης ανάγκης και η Επιτροπή
δεν έχει ενεργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 53, το κράτος µέλος
µπορεί να εγκρίνει προσωρινά µέτρα προστασίας. Στην περίπτωση
αυτή ενηµερώνει αµέσως τα λοιπά κράτη µέλη και την Επιτροπή.
2.
Εντός 10 εργάσιµων ηµερών, η Επιτροπή παραπέµπει το θέµα
στην επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 58 παράγραφος
1, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2, µε
σκοπό την παράταση, τροποποίηση ή κατάργηση των εθνικών
προσωρινών µέτρων προστασίας.
3.
Το κράτος µέλος µπορεί να διατηρήσει τα εθνικά προσωρινά
µέτρα προστασίας που έχει λάβει έως ότου θεσπιστούν τα κοινοτικά µέτρα.

ΤΜΗΜΑ 3
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 55
Γενικό σχέδιο για τη διαχείριση κρίσεων
1.
Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε την Αρχή και µε τα
κράτη µέλη, θεσπίζει γενικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων στον τοµέα
της ασφάλειας των τροφίµων και των ζωοτροφών (αναφερόµενο
εφεξής ως «γενικό σχέδιο»).
2.
Στο γενικό σχέδιο καθορίζονται οι τύποι των καταστάσεων
που ενέχουν άµεσους ή έµµεσους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία, οι οποίοι προέρχονται από τρόφιµα ή ζωοτροφές και που
εκτιµάται ότι δεν µπορούν να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να
µειωθούν σε ένα επιτρεπτό επίπεδο µε τις ισχύουσες διατάξεις ή ότι
δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν κατάλληλα µόνο µε την εφαρµογή των άρθρων 53 και 54.
Το γενικό σχέδιο καθορίζει επίσης τις πρακτικές διαδικασίες που
απαιτούνται για τη διαχείριση µιας κρίσης, συµπεριλαµβανοµένων
των προς εφαρµογή αρχών διαφάνειας και µιας επικοινωνιακής
στρατηγικής.
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Άρθρο 56

Άρθρο 57

Μονάδα κρίσης

Καθήκοντα της µονάδας κρίσης

1.
Με κάθε επιφύλαξη του ρόλου της όσον αφορά την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, όταν η Επιτροπή εντοπίζει µια κατάσταση που ενέχει σοβαρό άµεσο ή έµµεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ο οποίος προέρχεται από τρόφιµα και ζωοτροφές, και
όταν ο κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να εξαλειφθεί ή να µειωθεί µε τις
ισχύουσες διατάξεις ή δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί κατάλληλα
µόνο µε εφαρµογή των άρθρων 53 και 54, ενηµερώνει αµέσως τα
κράτη µέλη και την Αρχή.

1.
Η µονάδα κρίσης είναι αρµόδια για τη συλλογή και την
αξιολόγηση όλων των σχετικών πληροφοριών και τον εντοπισµό
των διαθέσιµων επιλογών για την πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση σε
ένα επιτρεπτό επίπεδο του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, όσο
το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά και άµεσα.

2.
Η Επιτροπή συγκροτεί αµέσως µονάδα κρίσης, στην οποία η
Αρχή συµµετέχει και παρέχει επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη,
εφόσον χρειάζεται.

2.
Η µονάδα κρίσης µπορεί να ζητήσει τη βοήθεια κάθε δηµόσιου ή ιδιωτικού προσώπου του οποίου την εµπειρογνωµοσύνη
κρίνει απαραίτητη για την αποτελεσµατική διαχείριση της κρίσης.
3.
Η µονάδα κρίσης ενηµερώνει το κοινό για τους σχετικούς
κινδύνους και για τα λαµβανόµενα µέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ 1

Άρθρο 60

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

∆ιαδικασία διαµεσολάβησης

Άρθρο 58
Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, εφεξής καλούµενη «η επιτροπή», την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και
της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής. Η επιτροπή
θα οργανωθεί σε τµήµατα προκειµένου να εξετάζει όλα τα συναφή
θέµατα.
2.
Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζεται η διαδικασία της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 5
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 7 και του άρθρου 8.

1.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής άλλων κοινοτικών διατάξεων, όταν ένα κράτος µέλος είναι της άποψης ότι µέτρο που έχει
ληφθεί από άλλο κράτος µέλος στον τοµέα της ασφάλειας των
τροφίµων δεν συµβιβάζεται µε τον παρόντα κανονισµό ή ενδέχεται
να επηρεάσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αναφέρει το
θέµα στην Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει αµέσως το άλλο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.
2.
Τα δύο ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και η Επιτροπή καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση του προβλήµατος. Εάν δεν
µπορεί να επιτευχθεί συµφωνία, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη
γνώµη της Αρχής για οιοδήποτε επίµαχο επιστηµονικό θέµα. Οι
λεπτοµέρειες αυτού του αιτήµατος και ο χρόνος εντός του οποίου
η Αρχή καλείται να δώσει τη γνώµη της καθορίζονται από κοινή
συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και της Αρχής, ύστερα από διαβούλευση µε τα δύο ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.

ΤΜΗΜΑ 2

3.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6
της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.

Άρθρο 59

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 61
Ρήτρα επανεξέτασης

Καθήκοντα που ανατίθενται στην επιτροπή
Η επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται από τον
παρόντα κανονισµό και από άλλες σχετικές κοινοτικές διατάξεις,
στις περιπτώσεις και υπό τις συνθήκες που προβλέπονται από τις εν
λόγω διατάξεις. Μπορεί επίσης να διερευνά κάθε θέµα που εµπίπτει
στο πεδίο αυτών των διατάξεων, είτε µε πρωτοβουλία του προέδρου της είτε κατόπιν γραπτής αίτησης ενός µέλους της.

1.
Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και στη συνέχεια ανά
εξαετία, η Αρχή, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, αναθέτει τη
διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγµάτων
της, βάσει των όρων που εκδίδει το διοικητικό συµβούλιο σε
συµφωνία µε την Επιτροπή. Με την αξιολόγηση θα κρίνονται οι
πρακτικές εργασίας και ο αντίκτυπος της Αρχής. Κατά την αξιολόγηση, λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφεροµένων, τόσο
σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
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Το διοικητικό συµβούλιο της Αρχής εξετάζει τα
αξιολόγησης και εκδίδει συστάσεις προς την
είναι αναγκαίο, σχετικά µε αλλαγές στην Αρχή
εργασίας της. Η αξιολόγηση και οι συστάσεις

συµπεράσµατα της
Επιτροπή, εφόσον
και στις πρακτικές
δηµοσιοποιούνται.

2.
Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή δηµοσιεύει
έκθεση µε τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρµογή των
τµηµάτων 1 και 2 του κεφαλαίου IV.
3.
Οι εκθέσεις και οι συστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 διαβιβάζονται στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Άρθρο 62
Αναφορές στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων και στην µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και
την υγεία των ζώων

1.2.2002

3.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, ως «κοινοτική
νοµοθεσία» νοούνται όλοι οι κοινοτικοί κανονισµοί, οι οδηγίες και
οι αποφάσεις.
4.
Με τον παρόντα κανονισµό καταργούνται οι αποφάσεις 68/
361/ΕΟΚ, 69/414/ΕΟΚ και 70/372/ΕΟΚ.
Άρθρο 63
Αρµοδιότητες του ευρωπαϊκού οργανισµού αξιολόγησης φαρµακευτικών προϊόντων
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στον ευρωπαϊκό οργανισµό αξιολόγησης φαρµακευτικών
προϊόντων από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 και τις οδηγίες 75/319/ΕΟΚ (1) και
81/851/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2).
Άρθρο 64

1.
Οιαδήποτε αναφορά, στην κοινοτική νοµοθεσία, στην επιστηµονική επιτροπή τροφίµων, στην επιστηµονική επιτροπή για τις
ζωοτροφές, στην επιστηµονική κτηνιατρική επιτροπή, στην επιστηµονική επιτροπή παρασιτοκτόνων, στην επιστηµονική επιτροπή
φυτών και στην επιστηµονική συντονιστική επιτροπή, αντικαθίσταται από αναφορά στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των
τροφίµων.

Η Αρχή αρχίζει τη λειτουργία της την 1η Ιανουαρίου 2002.

2.
Οιαδήποτε αναφορά, στην κοινοτική νοµοθεσία, στη µόνιµη
επιτροπή τροφίµων, στη µόνιµη επιτροπή για τις ζωοτροφές και
στη µόνιµη κτηνιατρική επιτροπή, αντικαθίσταται από αναφορά στη
µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

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

Οιαδήποτε αναφορά, στην κοινοτική νοµοθεσία, στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή βάσει των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/
ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ, 90/642/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ σχετικά µε τη
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και θέσπιση
ανώτατων επιπέδων καταλοίπων, αντικαθίσταται από αναφορά στη
µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Έναρξη λειτουργίας της Αρχής

Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος

Τα άρθρα 11, 12 και 14 έως 20 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου
2005.
Τα άρθρα 29, 56, 57 και 60, καθώς και το άρθρο 62 παράγραφος
1 εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία διορισµού των µελών της
επιστηµονικής επιτροπής και την επιστηµονικών οµάδων η οποία θα
αναγγελθεί µε ανακοίνωση στη σειρά «C» της Επίσηµης Εφηµερίδας.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS

(1) ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
2
( ) ΕΕ L 317 της· 11.1981, σ.· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 179/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Ιανουαρίου 2002
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 για τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και
ρυθµίσεων σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα της αλιείας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2792/1999 (4) περιλαµβάνει ιδίως
διατάξεις που έχουν σχέση µε την εφαρµογή των πολυετών
προγραµµάτων προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους.

(2)

Η απόφαση 2002/70/EΚ τροποποιεί την απόφαση 97/
413/EΚ σχετικά µε τους στόχους και τους λεπτοµερείς
κανόνες για την αναδιάρθρωση, για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001, του τοµέα
της κοινοτικής αλιείας, µε σκοπό την επίτευξη µιας διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των πόρων και της εκµετάλλευσής
τους (5). Ιδίως, παρατείνει την περίοδο ισχύος της έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2002.

(3)

Προκειµένου να ενισχυθεί η διεθνής δράση πρόληψης και
εξάλειψης της παράνοµης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης
αλιείας, δεν θα πρέπει να χορηγείται δηµόσια ενίσχυση για
την µόνιµη µεταφορά αλιευτικών σκαφών σε ορισµένες τρίτες χώρες που έχουν εντοπισθεί από τις αρµόδιες περιφερειακές οργανώσεις αλιείας ως χώρες που επιτρέπουν την
αλιεία κατά τρόπο ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσµατικότητα των διεθνών µέτρων διατήρησης.

(4)

Θα πρέπει να ενισχυθεί ο όρος της απόσυρσης σχετικά µε
την είσοδο νέας ικανότητας στα τµήµατα όπου οι ετήσιοι
στόχοι δεν επετεύχθησαν ακόµη.

(5)

Θα πρέπει, εποµένως, να προσαρµοσθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2792/1999,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, η ηµεροµηνία «1η Μαΐου 2001»
αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1η Μαΐου 2002».
2. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
(1) ΕΕ C 270 της 25.9.2001, σ. 80.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) EE L 337 της 30.12.1999, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1451/2001 (ΕΕ L 198 της 21.7.2001,
σ. 9).
5) Βλέπε σελίδα 77 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(

«Στην περίπτωση ήδη νηολογηµένων σκαφών, τα οποία περιέχονται στο κοινοτικό µητρώο των αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας, ολικού µήκους κάτω των 12 µέτρων εκτός από τις
µηχανότρατες, τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα
σαφούς και ποσοτικά προσδιορισµένης αύξησης των στόχων
αλιευτικής ικανότητας για µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση
της ασφάλειας, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, της υγιεινής, της
ποιότητας των προϊόντων και των συνθηκών εργασίας, υπό την
επιφύλαξη ότι τα εν λόγω µέτρα δεν συνεπάγονται αύξηση του
ποσοστού εκµετάλλευσης των οικείων πόρων.»
3. Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β), προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«iv) εάν η τρίτη χώρα, στην οποία πρέπει να µεταφερθεί το
σκάφος, δεν είναι συµβαλλόµενο ή συνεργαζόµενο µέρος
των αρµοδίων περιφερειακών οργανώσεων αλιείας, η εν
λόγω χώρα δεν έχει εντοπισθεί από τις εν λόγω οργανώσεις
ως χώρα που επιτρέπει την αλιεία κατά τρόπο ο οποίος
θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσµατικότητα των διεθνών
µέτρων διατήρησης. Η Επιτροπή θα δηµοσιεύει τακτικά τον
κατάλογο των αφορωµένων χωρών στη σειρά C της
Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»
4. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
«1.
Με τη επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται από το
άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, οι κρατικές ενισχύσεις
για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό του στόλου, χορηγούνται µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, καθώς και εκείνες
που παρατίθενται στο άρθρο 6 και στο παράρτηµα ΙΙΙ, και υπό
τον όρο ότι τηρούνται οι συνολικοί ετήσιοι στόχοι του πολυετούς προγράµµατος προσανατολισµού:
α) κατά την τήρηση των ετήσιων στόχων των οικείων τµηµάτων,
τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, κατά την
περίοδο προγραµµατισµού 2000 έως 2006, η προσθήκη
νέας αλιευτικής ικανότητας µε κρατική ενίσχυση αντισταθµίζεται από την απόσυρση αλιευτικής ικανότητας χωρίς κρατική ενίσχυση τουλάχιστον ίσης προς τη νέα αλιευτική ικανότητα που προστίθεται στα οικεία τµήµατα, λαµβανοµένης
εν συνόλω, τόσο από άποψη χωρητικότητας όσο και από
άποψη ισχύος,
β) ως τις 30 Ιουνίου 2002, εάν οι ετήσιοι στόχοι των οικείων
τµηµάτων δεν έχουν ακόµη τηρηθεί, τα κράτη µέλη πρέπει
να εξασφαλίζουν ότι κατά την περίοδο 2000/01, η προσθήκη αλιευτικής ικανότητας µε κρατική ενίσχυση αντισταθµίζεται από την απόσυρση αλιευτικής ικανότητας χωρίς κρατική ενίσχυση τουλάχιστον κατά 30 % µεγαλύτερης από τη
νέα αλιευτική ικανότητα που προστίθεται στα οικεία
τµήµατα, λαµβανοµένης εν συνόλω, τόσο από άποψη
χωρητικότητας όσο και από άποψη ισχύος. Στην περίοδο 1
Ιανουαρίου 2002 έως 30 Ιουνίου 2002 η αποσυρόµενη
ικανότητα πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 35 % τη
νεοεισαγόµενη.
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Η αποσυρόµενη ικανότητα δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί
από καµία άλλη ικανότητα εκτός της νέας ικανότητας που
προστίθεται µε κρατική ενίσχυση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το παρόν σηµείο,
γ) κρατική ενίσχυση είναι δυνατόν να χορηγείται και για τον
εξοπλισµό ή τον εκσυγχρονισµό των σκαφών εφόσον δεν
συνεπάγεται αλιευτική ικανότητα από άποψη χωρητικότητας
ή ισχύος.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 37
της συνθήκης, αποφασίζει µέχρι τις 30 Ιουνίου 2002 σχετικά
µε τις ενδεχοµένως απαιτούµενες προσαρµογές που θα πρέπει
να ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2002 για τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου.»

1.2.2002

5. Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν οικονοµική αντιστάθµιση στους αλιείς και στους ιδιοκτήτες σκαφών, σε
περίπτωση τεχνικών περιορισµών επιβαλλοµένων από την κοινοτική νοµοθεσία σε ορισµένα αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές
µεθόδους· η διάρκεια καταβολής της εν λόγω ενίσχυσης, η
οποία προορίζεται να καλύψει την τεχνική προσαρµογή, περιορίζεται σε έξι µήνες.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PIQUÉ I CAMPS

1.2.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 31/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 180/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης 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 την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 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 31ης 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
999
052
220
628
999
052
204
999
052
204
212
220
508
624
999
204
999

86,8
75,7
116,9
93,1
167,7
230,6
193,9
197,4
208,1
125,6
166,8
50,1
53,4
38,8
46,9
22,3
41,5
42,2
91,5
91,5

052
204
464
600
624
999
052
600
999
039
052
060
400
404
720
999
388
400
528
720
999

72,7
82,9
136,9
97,2
80,0
93,9
48,2
48,3
48,3
106,7
69,0
32,2
118,6
86,8
124,5
89,6
144,5
113,3
114,9
99,9
118,2

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. 181/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
περί αποφάσεως να µη δοθεί συνέχεια στον 25ο επί µέρους διαγωνισµό λευκής ζάχαρης που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του διαρκούς διαγωνισµού που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1430/2001
σµού (ΕΚ) αριθ. 1430/2001, είναι δυνατόν να αποφασισθεί
να µη δοθεί συνέχεια σε ορισµένο επί µέρους διαγωνισµό.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 (δεύτερο εδάφιο
στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1430/2001 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2001, όσον αφορά µόνιµη δηµοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εµπορίας 2001/02 για
τον προσδιορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά
την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), διεξάγονται επί µέρους
διαγωνισµοί για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής. Σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονι-

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αποφασίζεται να µην δοθεί συνέχεια στο 25ο επί µέρους διαγωνισµό λευκής ζάχαρης που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1430/2001 και του οποίου η προθεσµία για την
υποβολή των προσφορών λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 192 της 14.7.2001, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 182/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Για να ληφθούν συγκρίσιµα στοιχεία µε τη µελάσσα του
ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιµές, ανάλογα µε την ποιότητα
της προσφερόµενης µελάσσας, να αυξάνονται ή να µειώνονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(6)

Μια αντιπροσωπευτική τιµή µπορεί να διατηρηθεί κατ’ εξαίρεσην αµετάβλητη κατά τη διάρκεια µιας περιορισµένης
περιόδου, εφόσον η τιµή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούµενο καθορισµό της αντιπροσωπευτικής
τιµής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιµες τιµές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότοµες και σηµαντικές
µεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιµής.

(7)

Εφόσον υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής ενεργοποίησης
για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιµής,
πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασµοί κατά την εισαγωγή
µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των
δασµών κατά την εισαγωγή, σε εφαρµογή του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν
ιδιαίτερα ποσά γι’ αυτούς τους δασµούς.

(8)

Η εφαρµογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των πρόσθετων
δασµών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (2), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής «αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (3). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.
Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ· η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά,
οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της αγοράς
προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός
τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 785/68.
Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία τα
οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.
∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 141 της 24.6.1999, σ. 12.
(3) ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι δασµοί που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται
σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

1.2.2002
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των
ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

Ποσό της αντιπροσωπευτικής
τιµής για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασµού
για 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασµού που πρέπει
να εφαρµόζεται λόγω της
εισαγωγής σε περίπτωση
αναστολής, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1422/95 για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (2)

1703 10 00 (1)

8,60

—

0

1703 90 00 ( )

13,54

—

0

Κωδικός ΣΟ

1

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 183/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή για τη
λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 122/2002 της Επιτροπής (2).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 122/2002 στα στοιχεία για τα οποία έλαβε
γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των επι-

στροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι
µετουσιωµένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
και καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 122/
2002, είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 23 της 25.1.2002, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

Επιστροφή

35,45
35,45
35,45
35,45

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,3854
38,54
38,54
38,54
0,3854

(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 του Συµβουλίου.
(2) Καθορισµός που αναστέλλεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτροπής (ΕΕ L 255 της 26.9.1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3251/85 (ΕΕ L 309 της 21.11.1985, σ. 14).

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 184/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
σµού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό
βάσεως της επιστροφής είναι ίσο µε το εκατοστό ενός
ποσού που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά µεταξύ της τιµής παρεµβάσεως για τη λευκή ζάχαρη,
που ισχύει στην πιο πλεονασµατική ζώνη της Κοινότητας
κατά τη διάρκεια του µήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το
ποσό βάσεως, και των τιµών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για
την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της χρησιµοποίησης των
προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εµπόριο
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατά το άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001,
η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να
καλυφθεί µε επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της
Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 1995, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τοµέα της ζάχαρης (2), η επιστροφή για 100 χιλιόγραµµα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 και αποτελούν το αντικείµενο εξαγωγής είναι ίση µε
το ποσό βάσεως πολλαπλασιαζόµενο επί την περιεκτικότητα
σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν,
προσαυξανόµενο ενδεχοµένως µε την περιεκτικότητα σε
άλλα σάκχαρα υπολογιζόµενα σε σακχαρόζη. Η περιεκτικότητα αυτή σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν
λόγω προϊόν καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη
σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο µε το
ποσό βάσεως της επιστροφής µειωµένο κατά το εκατοστό
της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, (3) της
27ης Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου σχετικά µε την επιστροφή στην παραγωγή για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης τα οποία χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα του τελευταίου αυτού κανονισµού.

(4)

(5)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 η εφαρµογή του ποσού βάσεως είναι
δυνατόν να περιορισθεί σε ορισµένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν
λόγω κανονισµού.

(6)

Βάσει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, δύναται να προβλεφθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή
σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία στ), ζ) και η) του εν λόγω
κανονισµού. Το ύψος της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται
για 100 χιλιόγραµµα ξηράς ουσίας, λαµβανοµένων κυρίως
υπόψη της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1702 30 91, της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 και των οικονοµικών πλευρών των προβλεποµένων
εξαγωγών. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία
στ) και ζ) της παραγράφου 1, η επιστροφή χορηγείται µόνο
για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/
95 και, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η), η
επιστροφή χορηγείται µόνο στα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(7)

Οι επιστροφές που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να καθορίζονται κάθε µήνα. Είναι δυνατόν να τροποποιούνται ενδιάµεσα.

(8)

Η εφαρµογή των εν λόγω λεπτοµερειών οδηγεί στον καθορισµό των επιστροφών για τα εν λόγω προϊόντα στα ποσά που
αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

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

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονι-

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
(3) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ) και ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και καθορίζεται στο
παράρτηµα του ανωτέρω κανονισµού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε
φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
Κωδικός προϊόντος

Προορισµοί

Μονάδα µέτρησης

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας
EUR/100 kg ξηράς ουσίας
EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

Ποσό της επιστροφής

38,54 (2)
38,54 (2)
73,23 (4)
0,3854 (1)
38,54 (2)
0,3854 (1)
0,3854 (1)
0,3854 (1) (3)
38,54 (2)
0,3854 (1)

(1) Το ποσό βάσεως δεν εφαρµόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85 % [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2135/95]. Η περιεκτικότητα σε
σακχαρόζη καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(2) Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(3) Το ποσό βάσεως δεν εφαρµόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτηµα σηµείο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 (ΕΕ L 355 της
5.12.1992, σ. 12).
(4) Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 185/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιµοποιείται από τη χηµική
βιοµηχανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 προβλέπει ότι η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη
καθορίζεται µηνιαίως για τις περιόδους µε έναρξη την 1η
εκάστου µηνάς. Η επιστροφή µπορεί να τροποποιείται στο
µεταξύ διάστηµα, εάν µεταβληθούν σηµαντικά οι τιµές της
κοινοτικής ζάχαρης ή/και της ζάχαρης στην παγκόσµια
αγορά. Η εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1, για την εµφαινόµενη στο άρθρο
αυτό περίοδο.

(4)

Ως επακόλουθο της τροποποίησης του ορισµού της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι αρωµατισµένες ζάχαρες ή οι
ζάχαρες στις οποίες έχουν προστεθεί χρωστικές ή άλλες
ουσίες δεν θεωρούνται πλέον ότι υπάγονται στους ορισµούς
αυτούς και τοιουτοτρόπως θεωρούνται ως «άλλες ζάχαρες».
Πάντως, βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1265/2001, τα ανωτέρω είδη ζάχαρης δικαιούνται, ως
βασικά προϊόντα, επιστροφής στην παραγωγή. Θα πρέπει
εφεξής να προβλεφθεί, για τον καθορισµό της επιστροφής
στην παραγωγή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά, µια
µέθοδος υπολογισµού που θα αναφέρεται στην περιεκτικότητα τους σε σακχαρόζη.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 προβλέπει ότι µπορεί να αποφασιστεί να χορηγηθούν επιστροφές στην παραγωγή για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) και
στ), για τα σιρόπια που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο
στοιχείο δ), καθώς και για την χηµικώς καθαρή φρουκτόζη
(λεβουλόζη) η οποία υπάγεται στη διάκριση ΣΟ
1702 50 00 ως ενδιάµεσο προϊόν, τα οποία ευρίσκονται σε
µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23
παράγραφος 2 της συνθήκης και χρησιµοποιούνται στην
παρασκευή ορισµένων προϊόντων της χηµικής βιοµηχανίας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της
27ης Ιουνίου 2001, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή
για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία (2) καθόρισε τους κανόνες
για τον καθορισµό των επιστροφών στην παραγωγή, καθώς
επίσης και τα χηµικά προϊόντα των οποίων η παρασκευή
επιτρέπει τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για τα
υπόψη βασικά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται γι’ αυτή
την παρασκευή. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1265/2001 προβλέπουν ότι η επιστροφή στην
παραγωγή που ισχύει για την ακατέργαστη ζάχαρη, τα σιρόπια σακχαρόζης και την ισογλυκόζη ως έχει, προκύπτει από
την επιστροφή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη,
σύµφωνα µε µέθοδο υπολογισµού ξεχωριστή για καθένα
από τα βασικά προϊόντα.

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.

Άρθρο 1
Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται
στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 καθορίζεται
σε 34,867 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

L 31/38

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 186/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε ναα λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, περί λεπτοµερειών
εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι (3).
Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας αγοράς δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ’ αυτόν τον τρόπο, η τιµή
αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισµένης τιµής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 23,997 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 187/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης 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 την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 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

0,59

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

35,54

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (5)

35,54

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 16.1.2002 έως τις 30.1.2002)
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

126,80

122,28

124,34

94,44

224,39 (**)

214,39 (**)

150,52 (***)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

41,98

25,98

17,85

12,80

—

—

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

41,98

—

—

—

—

—

—

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: 20,02 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 31,18 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. 188/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό των επιστροφών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορίζει στο άρθρο 13
παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιστροφής κατά
την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων.

(6)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(7)

Για να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα ζήτηση για συσκευασµένο µακρόσπερµο ρύζι σε ορισµένες αγορές, πρέπει να
προβλεφθεί ο καθορισµός ειδικής επιστροφής όσον αφορά
το προϊόν αυτό.

(8)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται τουλάχιστον µία φορά
το µήνα· δύναται να τροποποιείται ενδιαµέσως.

(9)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της όρυζας, και ιδίως στις τιµές της όρυζας και των
θραυσµάτων εντός της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(10)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιορισµών σε όγκο που
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κοινότητας στο πλαίσιο
του ΙΟΕ, πρέπει να ανασταλεί η έκδοση των πιστοποιητικών
εξαγωγής µε επιστροφή.

(11)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίµων ποσοτήτων των σιτηρών
καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της Κοινότητας και
αφετέρου οι τιµές των σιτηρών και των προϊόντων του
τοµέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Σύµφωνα µε το ίδιο
άρθρο έχει επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των
σιτηρών µια ισορροπηµένη κατάσταση και µια κανονική εξέλιξη των τιµών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να ληφθεί
υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών
και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας, όπως επίσης τα όρια που προκύπτουν από τις
συµφωνίες που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου
300 της συνθήκης.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής (3) καθόρισε τη µέγιστη ποσότητα θραυσµάτων που µπορεί να περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η επιστροφή
κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό µειώσεως που
πρέπει να εφαρµόζεται στην επιστροφή όταν η αναλογία
θραυσµάτων που περιέχεται στην όρυζα που εξάγεται είναι
ανώτερη από τη µέγιστη αυτή ποσότητα.

(3)

Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 13 143
τόνων ρυζιού προς ορισµένους προορισµούς. Θεωρείται
κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 409/2001 (5), και συνεπώς

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
154 της 15.6.1976, σ. 11.
117 της 24.5.1995, σ. 2.
60 της 1.3.2001, σ. 27.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Εκτός από την ποσότητα των 13 143 τόνων που προβλέπεται στο
παράρτηµα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής αναστέλλεται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
064
A97

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

154,00
154,00
154,00
—
154,00
154,00
154,00
—
154,00
154,00
154,00
—
154,00
154,00
154,00
—
192,00
193,00
198,00
167,00
193,00
193,00
192,00
193,00
167,00
192,00
193,00
198,00
167,00
193,00
193,00
192,00
167,00
193,00

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
064
A97
021 και 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
021 και 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

192,00
193,00
198,00
167,00
193,00
193,00
192,00
167,00
193,00
193,00
167,00
167,00
192,00
193,00
198,00
167,00
193,00
193,00
192,00
193,00
167,00
192,00
193,00
198,00
167,00
193,00
193,00
192,00
193,00
167,00
192,00
193,00
198,00
167,00
193,00
193,00
192,00
193,00
167,00
193,00
—
—

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) Η διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/95 άρθρο 7 παράγραφος 4 εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού για
τις ακόλουθες ποσότητες ανάλογα µε τον προορισµό:
Προορισµός R01: 3 357 t,
Συνολικά για τους προορισµούς R02 και R03: 2 685 t,
Προορισµοί 021 και 023: 654 t.
Προορισµός 064: 6 147 t,
Προορισµός A97: 300 t.

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
R01 Ελβετία, Λιχτενστάιν και κοινότητες Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια.
R02 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Μάλτα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Συρία, Πρώην Ισπανική Σαχάρα, Κύπρος, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Υεµένη,
Κουβέιτ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Οµάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ερυθαία, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Εσθονία, Λιθουανία,
Λετονία, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Σλοβακία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Γιουγκοσλαβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν,
Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν.
R03 Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μεξικό, Γουατεµάλα, Ονδούρα,
Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναµάς, Κούβα, Βερµούδες, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ε∆Π Χονκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη,
Α40, Α11 µε εξαίρεση το Σουρινάµ, τη Γουιάνα και τη Μαγαδασκάρη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 189/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό
µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
ρεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρµόζεται για το
ίδιο προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

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

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και του άρθρου 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, όταν
αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Ποσά επιστροφών σε EUR/100 kg
Προϊόν

Ζάχαρη λευκή:

Σε
περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

38,54

38,54
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 190/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
του εν λόγω κανονισµού ή τα προϊόντα που εξοµοιώνονται
µε αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

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

(1)

(2)

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

(3)

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

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
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177
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της
της
της
της

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.
(5) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.
(6) ΕΕ L 76 της 25.3.2000, σ. 9.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31nς Ιανουαρίου 2002, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

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

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Ύψος των
επιστροφών

—
30,00

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

50,74

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

78,00

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

90,00

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

182,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

175,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 191/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ύστερα από το διακανονισµό ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σχετικά µε
τις εξαγωγές ζυµαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωµένες
Πολιτείες, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (7), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα εµπορεύµατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, είναι σκόπιµο να καθορίζεται
µειωµένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή, µε συνεκτίµηση του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή που
εφαρµόζεται, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93
της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1786/2001 (9), για το βασικό προϊόν
το οποίο χρησιµοποιήθηκε, και που ισχύει για το χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν τα εµπορεύµατα.

(7)

Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο
από τις τιµές των δηµητριακών που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της
συνθήκης για την προσχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου,
της Ιρλανδίας και της ∆ανίας ορίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιµοποίηση των κοινοτικών δηµητριακών για την παραγωγή
αλκοολούχων ποτών που έχουν ως βάση τα δηµητριακά. Ως
εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να εναπροσαρµοστεί το ύψος
της επιστροφής που εφαρµόζεται για τα δηµητριακά τα
οποία εξάγονται υπό τη µορφή αλκοολούχων ποτών.

(8)

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

(9)

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

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 αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1987/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά µεταξύ των
τιµών στην παγκόσµια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισµούς και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί
από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία
δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών
λεπτοµερειών εφαρµογής των σχετικών µε την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ποσού τους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1563/2001 (6), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να
καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία κατονοµάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

(2)

(3)

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραµµα καθενός από τα προϊόντα
βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε µήνα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα βάσεως
που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 και που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, τα οποία εξάγονται
υπό µορφή προϊόντων που κατονοµάζονται αντίστοιχα στο
παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο
παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, καθορίζονται
όπως υποδεικνύεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
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1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.12.1995, σ. 18.
12.10.2001, σ. 5.
15.7.2000, σ. 1.
1.8.2001, σ. 8.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.
(7) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 242 της 12.9.2001, σ. 3.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

1.2.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που
εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων
που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg
των προϊόντων βάσεως

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

—

—

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

—

—

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 ( )

—

—

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1,809

1,809

– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1004 00 00

Βρώµη

—

—

1005 90 00

Καλαµπόκι που χρησιµοποιήθηκε σε µορφή:

1,956

1,956

1001 10 00

1001 90 99

Σιτάρι σκληρό:

Σιτάρι µαλακό και σιµιγδάλι:
– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις:

3

1002 00 00

Σίκαλη

1003 00 90

Κριθάρι

– Αµύλων:
– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)
– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1,956

1,956

1,467

1,467

– γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνης και σιροπιού µαλτοδεξτρίνης των
κωδικών 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)
– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– Άλλες µορφές (και ως έχει)

—

—

1,467

1,467

—

—

1,956

1,956

1,956

1,956

—

—

1,956

1,956

Άµυλο γεωµήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξοµοιώνονται µ’ ένα προϊόν το οποίο
προέρχεται από τη µεταποίηση του αραβοσίτου:
– Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)
– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
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1.2.2002
(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

ex 1006 30

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Ρύζι
– Σε
– Σε
– Σε

λευκασµένο:
στρογγυλούς κόκκους
µέτριους κόκκους
µακρείς κόκκους

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσµατα

1007 00 90

Σόργο

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg
των προϊόντων βάσεως
Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

19,300
19,300
19,300

19,300
19,300
19,300

4,400

4,400

—

—

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξοµοιούνται προς αυτά, εφαρµόζονται οι συντελεστές που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 15.7.2000 σ. 1).
(2) Το εν λόγω εµπόρευµα υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.
(3) Εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93.
(4) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από µείγµατα των σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης δίνει δικαίωµα επιστροφής κατά την εξαγωγή.

1.2.2002
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 192/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για τις λεπτοµέρειες έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη και τα µείγµατα ζάχαρης και
κακάου µε σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ ή ΕΚ/ΥΧΕ
την αίτηση τους για την έκδοση πιστοποιητικού µε άµεση
αποδέσµευση της εγγύησης. Τέλος, πρέπει να καθοριστούν
ειδικές προθεσµίες για την υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών και για την έκδοση αυτών στην αρχή του έτους
2002.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου
2001, σχετικά µε τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών
µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1), και ιδίως το παράρτηµα III άρθρο
6 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει της απόφασης 2001/822/ΕΚ, η σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ ή ΕΚ/ΥΧΕ επιτρέπεται για τις ποσότητες
που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση όσον αφορά τα
προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο ΣΟ 17 και στους
κωδικούς ΣΟ 1806 10 30 και 1806 10 90.

(2)

Για τα προϊόντα αυτά πρέπει να θεσπισθεί καθεστώς πιστοποιητικών και να καθοριστούν λεπτοµέρειες εκδόσεως ώστε
να είναι δυνατοί οι αναγκαίοι έλεγχοι εισαγωγής των
ποσοτήτων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση.

(3)

Πρέπει να εφαρµοστούν οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000,
για κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού για τα
γεωργικά προϊόντα (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 (3), µε την επιφύλαξη
των ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισµού.

(4)

(5)

(6)

(7)

∆εδοµένου ότι το καθεστώς εισαγωγής που καθιερώθηκε
από την απόφαση 97/803/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης
Νοεµβρίου 1997, για την ενδιάµεση αναθεώρηση της απόφασης 91/482/ΕΟΚ σχετικά µε τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (4),
αντικαταστάθηκε από το καθεστώς που καθιερώθηκε από
την απόφαση 2001/822/ΕΚ, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2553/97 της Επιτροπής, της 17ης ∆εκεµβρίου 1997, για λεπτοµέρειες έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής όσον αφορά ορισµένα προϊόντα που υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 1701, 1702, 1703 και 1704, µε σώρευση
καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ (5),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Η εισαγωγή των προϊόντων που υπάγονται στο κεφάλαιο ΣΟ
17 και στους κωδικούς ΣΟ 1806 10 30 και 1806 10 90, µε
σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ ή ΕΚ/ΥΧΕ, υπόκειται στην υποβολή
πιστοποιητικού εισαγωγής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του παρόντος κανονισµού.

Για να εξασφαλιστεί µια ορθή διαχείριση, να αποφευχθούν
οι κερδοσκοπίες και να επιτραπούν οι αποτελεσµατικοί έλεγχοι, πρέπει να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες υποβολής των
αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων που
πρέπει να προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι.

2.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σε εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού φέρουν τον αύξοντα αριθµό 09.4652.

Πρέπει να καθοριστούν οι ιδιαιτερότητες του εντύπου για
την αίτηση του πιστοποιητικού εισαγωγής των σχετικών
προϊόντων. Ιδιαίτερα, πρέπει να εξασφαλισθεί η αυστηρή
διαχείριση των εν λόγω προϊόντων, να προβλεφθεί η έλλειψη
δυνατότητας µεταβίβασης των δικαιωµάτων που απορρέουν
από τα πιστοποιητικά, καθώς και απαγόρευση της ελεύθερης
κυκλοφορίας των ποσοτήτων των προϊόντων που υπερβαίνουν αυτές για τις οποίες έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Η έννοια των «προϊόντων καταγωγής» για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού καθώς και οι σχετικές διοικητικές
µέθοδοι είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτηµα III της απόφασης 2001/822/ΕΚ.

Πρέπει να προβλεφθεί ένα χρονοδιάγραµµα για την υποβολή των αιτήσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών από
τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και να καθοριστεί
ενιαίος συντελεστής µείωσης σε περίπτωση υπέρβασης της
µέγιστης ετήσιας ποσότητας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
να προβλεφθεί να µπορούν επιχειρηµατίες να αποσύρουν

1.
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.

(1) ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 19.

Άρθρο 2

Άρθρο 3

2.
Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών αφορά ποσότητα
ίση µε 25 τόνους τουλάχιστον και, το πολύ, την ανώτατη ποσότητα
που επιτρέπεται από το παράρτηµα III άρθρο 6 παράγραφος 4 της
απόφασης 2201/822/ΕΚ.
(4) ΕΕ L 329 της 29.11.1997, σ. 50.
(5) ΕΕ L 349 της 19.12.1997, σ. 26.
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3.
Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) άδεια εξαγωγής που εκδίδεται από τις αρχές ΥΧΕ και συντάσσεται µε βάση το υπόδειγµα του εντύπου που εµφαίνεται στο
παράρτηµα που εκδίδεται από τους οργανισµούς που είναι
αρµόδιοι για την έκδοση των πιστοποιητικών EUR 1·
β) απόδειξη ότι ο αιτών είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει
ασκήσει τους τελευταίους µήνες εµπορική δραστηριότητα στον
τοµέα της ζάχαρης·

1.2.2002

ρεται στο τετράγωνο 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο
αριθµός «0» εγγράφεται για το σκοπό αυτό στο τετράγωνο 19 του
εν λόγω πιστοποιητικού.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000, τα δικαιώµατα που απορρέουν από το πιστοποιητικό
εισαγωγής δεν µεταβιβάζονται.
Άρθρο 6

γ) γραπτή δήλωση του αιτούντος που πιστοποιεί ότι δεν υπέβαλε
περισσότερες από µία αιτήσεις εντός της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων. Στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλλει περισσότερες από µία αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής, όλες αυτές οι αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές·

1.
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών υποβάλλονται
στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εντός των πρώτων πέντε
εργάσιµων ηµερών του Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους.

δ) απόδειξη ότι ο ενδιαφερόµενος έχει συστήσει εγγύηση της
οποίας το ποσό ισούται µε 12 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα.

Εντούτοις, για το 2002, αντί του Ιανουαρίου, οι αιτήσεις υποβάλλονται για την πρώτη φορά εντός των πρώτων πέντε εργασίµων
ηµερών του Φεβρουαρίου.

Άρθρο 4

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται εντός δεκατριών εργάσιµων
ηµερών που υπολογίζονται µε αρχή την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών.

Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό
εισαγωγής περιέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) στο τετράγωνο 7, αναφέρεται η ΥΧΕ προέλευσης και η ένδειξη
«ναι» σηµειώνεται µε σταυρό·
β) στο τετράγωνο 8, αναφέρεται η ΥΧΕ καταγωγής και η ένδειξη
«ναι» σηµειώνεται µε σταυρό. Το πιστοποιητικό εισαγωγής ισχύει
µόνο για τα προϊόντα που κατάγονται από την ΥΧΕ που αναφέρεται στο εν λόγω τετράγωνο·
γ) στο τετράγωνο 20 του πιστοποιητικού µία από τις ακόλουθες
ενδείξεις:
— Exención de derechos de importación (Decisión 2001/
822/CE, artículo 35) número de orden …
— Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/
822/EF), løbenummer …
— Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …
— ∆ασµολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο
35), αύξων αριθµός …
— Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article
35), serial number …
— Exemption du droit d’importation (Décision 2001/
822/CE, article 35), numéro d’ordre …
— Esenzione dal dazio all’importazione (Decisione 2001/
822/CE, articolo 35), numero d’ordine …
— Vrĳ van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35),
volgnummer …
— Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/
822/CE, artigo 35.o), número de ordem …
— Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …
— Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …
Άρθρο 5
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η ποσότητα που τίθεται σε ελεύθερη
κυκλοφορία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από αυτή που αναφέ-

2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή εντός δύο εργάσιµων ηµερών που υπολογίζονται µε αρχή την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικού που
αναφέρεται στην παράγραφο 1:
α) τις ποσότητες των προϊόντων κατανεµηµένες ανά κωδικούς ΣΟ
σε οκτώ αριθµούς και ανά ΥΧΕ καταγωγής για τις οποίες έχουν
υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής µε
αναφορά των ηµεροµηνιών κατάθεσης των αιτήσεων·
β) τις ποσότητες των προϊόντων κατανεµηµένες ανά κωδικό ΣΟ σε
οκτώ αριθµούς και ανά ΥΧΕ καταγωγής που αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ή έχουν
χρησιµοποιηθεί εν µέρει, που ανταποκρίνονται στη διαφορά
µεταξύ των ποσοτήτων που αναφέρονται στο πίσω µέρος των
πιστοποιητικών και αυτών για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα
πιστοποιητικά αυτά.
Εάν δεν έχει κατατεθεί καµία αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού
εισαγωγής σε ένα κράτος µέλος εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει
σχετικά την Επιτροπή εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο.
3.
Όταν οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών οδηγούν σε
εξάντληση ή σε υπέρβαση της ανώτατης ετήσιας ποσότητας που
προβλέπεται στο παράρτηµα III άρθρο 6 δεύτερο εδάφιο της απόφασης 2001/822/ΕΚ, η Επιτροπή, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών
που υπολογίζονται µε αρχή την τελευταία ηµέρα προθεσµίας για
την υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικού αναστέλλει την
κατάθεση των νέων αιτήσεων για το τρέχον έτος, και καθορίζει τον
ενιαίο συντελεστή µείωσης που πρέπει να εφαρµοσθεί σε καθεµία
από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν.
Ο ενιαίος συντελεστής µείωσης είναι ανάλογος προς τη σχέση
µεταξύ της διαθέσιµης ακόµη ανώτατης ποσότητας και της σχετικής ποσότητας που αφορούν οι εν λόγω αιτήσεις πιστοποιητικού.
Σε περίπτωση εφαρµογής του ενιαίου συντελεστή µείωσης, η
αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού µπορεί να αποσυρθεί εντός
δώδεκα εργάσιµων ηµερών που υπολογίζονται µε αρχή την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικού. Η εγγύηση αποδεσµεύεται αµέσως.
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4.
Όταν η ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό
εισαγωγής είναι χαµηλότερη από την προηγούµενη ποσότητα, το
ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3
στοιχείο δ), µειώνεται ανάλογα.
Άρθρο 7
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν από την πραγµατική έκδοσή
τους και έως τις 3 ∆εκεµβρίου του έτους έκδοσης.
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Άρθρο 8

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2553/97 καταργείται.
Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 193/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Πρέπει να κλιµακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα µε τα
προϊόντα, µε την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώµατα, σε λιπαρές ουσίες ή σε
άµυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωµατώνεται πράγµατι στο µεταποιηµένο προϊόν.

(5)

Για τις ρίζες µανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους, καθώς
και για τα άλευρα αυτών, η οικονοµική πλευρά των
εξαγωγών που θα µπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού
ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των
προϊόντων αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον
καθορισµό µιας επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για ορισµένα
µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα σιτηρά η ασήµαντη
συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο δεν καθιστά
προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισµό µιας επιστροφής
κατά την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(7)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι
είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάµεσα.

(8)

Ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τον αραβόσιτο
είναι δυνατόν να υποστούν θερµική επεξεργασία από την
οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούµε στην χορήγηση επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του προϊόντος.
Πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά, τα οποία
περιέχουν προζελατινοποιηµένο άµυλο δεν δύναται να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

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 αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισµών αυτών και των τιµών των προϊόντων αυτών στην
Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από µια επιστροφή
κατά την εξαγωγή.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/
95 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέσιµων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και των θραυσµάτων της, καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της Κοινότητας, και αφετέρου οι τιµές των σιτηρών, της όρυζας,
των θραυσµάτων της και των προϊόντων του τοµέα των
σιτηρών στη διεθνή αγορά. Κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει
επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών
και της όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των τιµών
και των συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών και η ανάγκη
για αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής (5) σχετικά
µε το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής µεταποιηµένων
προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (6), όριζει,
στο άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της επιστροφής για
τα προϊόντα αυτά.

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
193
329
271
147
312

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.12.1995, σ. 18.
12.10.2001, σ. 5.
30.6.1995, σ. 55.
23.12.1995, σ. 25.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπάγονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ής Ιανουαρίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Κωδικός προϊόντος

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

C01
C01
C01
C01
C01
C01
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

27,38
23,47
23,47
0,00
0,00
0,00
0,00
35,21
27,38
23,47
23,47
18,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,30
25,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Κωδικός προϊόντος

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

29,34
22,49
0,00
0,00
0,00
0,00
4,89
0,00
0,00
0,00
0,00
31,30
31,30
31,30
31,30
66,88
66,88
0,00
30,66
23,47
30,66
23,47
23,47
30,66
23,47
32,13
22,30
23,47

(1) ∆εν χορηγείται καµία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί θερµική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αµύλου.
(2) Οι επιστροφές χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συµβουλίου (ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).
C01: Όλοι οι προορισµοί πλην της Πολωνίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 194/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών µε βάση
τα σιτηρά
τα επιλεγµένα προϊόντα σιτηρών εκτός από τον αραβόσιτο
και τα παραγόµενα από αυτόν προϊόντα. Πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή βάσει της ποσότητας των προϊόντων
σιτηρών που υπάρχουν στις σύνθετες ζωοτροφές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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 αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και των τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται µε µια επιστροφή κατά
την εξαγωγή.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1517/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 σχετικά µε το καθεστώς εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρµόζεται στις σύνθετες ζωοτροφές µε βάση τα σιτηρά και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και
εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών και του ρυζιού (3) καθορίζει στο άρθρο 2 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της επιστροφής για
τα προϊόντα αυτά.

(3)

Για τον υπολογισµό αυτό λαµβάνεται επίσης υπόψη η περιεκτικότητα σε προϊόντα σιτηρών. Για την απλούστευση των
διαδικασιών, πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή για δύο
κατηγορίες «προϊόντων σιτηρών» κυρίως για τον αραβόσιτο,
το κατεξοχήν χρησιµοποιούµενο σιτηρό για την παρασκευή
των εξαγοµένων συνθέτων ζωοτροφών και τα προϊόντα που
παράγονται από αυτό και για τα «άλλα σιτηρά» που θα είναι

(4)

Για τον καθορισµό του ποσού της επιστροφής, λαµβάνονται,
επίσης, υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι πωλήσεως των εν
λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυγής
διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονοµική
πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(5)

Εντούτοις, για τον καθορισµό της επιστροφής είναι σκόπιµο
στην παρούσα κατάσταση να βασισθούµε στη διαπιστωµένη
διαφορά, στην κοινοτική και τη διεθνή αγορά, του κόστους
των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται γενικά για την
παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών, πράγµα το οποίο θα επιτρέψει να ληφθεί καλύτερα υπόψη η οικονοµική πραγµατικότητα σε σχέση µε τις εξαγωγές των προϊόντων αυτών.

(6)

Η επιστροφή καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάµεσα.

(7)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών που
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και υπάγονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1517/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 51.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για τροποποίηση των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των συνθέτων ζωοτροφών µε βάση τα σιτηρά
Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Προϊόντα σιτηρών

Αραβόσιτος και προϊόντα αραβοσίτου:

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό
της επιστροφής

A00

EUR/t

19,56

A00

EUR/t

0,00

Κωδικοί ΣΟ 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Προϊόντα σιτηρών εκτός του αραβοσίτου και των προϊόντων
αραβοσίτου

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 195/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001
σίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς όλες τις
τρίτες χώρες, εξαιρουµένης της Πολωνίας.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα-

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001 από
τις 25 έως τις 31 Ιανουαρίου 2002, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε 0,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
133 της 16.5.2001, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 196/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1558/2001
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1558/2001 της Επιτροπής (5)
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες
χώρες µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και
τον Καναδά.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1558/2001 από
τις 25 έως τις 31 Ιανουαρίου 2002, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 0,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
205 της 31.7.2001, σ. 33.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 197/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2001
σίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2001 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής ή/και του φόρου κατά την εξαγωγή σίκαλης προς
όλες τις τρίτες χώρες.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα-

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2001 από
τις 25 έως τις 31 Ιανουαρίου 2002, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή σίκαλης καθορίζεται σε 29,99 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
140 της 24.5.2001, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 198/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό της µέγιστης µείωσης των δασµών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 9/2002
συµµετέχουν, των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται
στο επίπεδο της µέγιστης µείωσης του δασµού κατά την
εισαγωγή ή είναι µικρότερες αυτού του επιπέδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στην Ισπανία µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 9/2002 της Επιτροπής (3).

(2)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1839/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (5), η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει τον καθορισµό µιας µέγιστης µείωσης του δασµού
κατά την εισαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει κυρίως
να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95. Ο
διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στους ενδιαφεροµένους που

(3)

Η εφαρµογή των κριτηρίων που προβλέπονται ανωτέρω στη
σηµερινή κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού,
οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης µείωσης του δασµού
κατά την εισαγωγή στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 9/2002 από τις
25 έως τις 31 Ιανουαρίου 2002, η µέγιστη µείωση του δασµού
κατά την εισαγωγή αραβοσίτου καθορίζεται σε 27,47 EUR/t για
µέγιστη συνολική ποσότητα 112 750 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
3 της 5.1.2002, σ. 29.
177 της 28.7.1995, σ. 4.
256 της 10.10.2000, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 199/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό της µέγιστης µείωσης των δασµών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 30/2002
συµµετέχουν, των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται
στο επίπεδο της µέγιστης µείωσης του δασµού κατά την
εισαγωγή ή είναι µικρότερες αυτού του επιπέδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στην Πορτογαλία
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 30/2002 της Επιτροπής (3).

(2)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
555/2001 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (5), η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασίσει τον καθορισµό µιας µέγιστης µείωσης του
δασµού κατά την εισαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει
κυρίως να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται
στα άρθρα 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95. Ο
διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στους ενδιαφεροµένους που

(3)

Η εφαρµογή των κριτηρίων που προβλέπονται ανωτέρω στη
σηµερινή κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού,
οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης µείωσης του δασµού
κατά την εισαγωγή στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 30/2002 από τις
25 έως τις 31 Ιανουαρίου 2002, η µέγιστη µείωση του δασµού
κατά την εισαγωγή αραβοσίτου καθορίζεται σε 24,95 EUR/t για
µέγιστη συνολική ποσότητα 69 400 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
6 της 10.1.2002, σ. 35.
177 της 28.7.1995, σ. 4.
256 της 10.10.2000, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 200/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που
παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
ρισθεί το επίπεδο των επιστροφών που χορηγούνται για τα
µέτρα αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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 αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1987/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του
Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηµατοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προµήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (5) προβλέπει ότι το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται
στο σχετικό τοµέα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων.

(1)

Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η διαχείριση του προϋπολογισµού για τα κοινοτικά µέτρα επισιτιστικής βοήθειας
και προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη να γνωρίσουν
το επίπεδο της κοινοτικής συµµετοχής στη χρηµοτοδότηση
των εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας, πρέπει να καθο-

(2)

(3)

Οι γενικοί κανόνες και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που
προβλέπονται από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95 για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, στις προαναφερόµενες
ενέργειες.

(4)

Τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για
τον υπολογισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για την
όρυζα έχουν καθορισθεί στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις κοινοτικές και εθνικές επισιτιστικές βοήθειες στο πλαίσιο
των διεθνών συµβάσεων ή άλλων συµπληρωµατικών προγραµµάτων, καθώς και άλλων κοινοτικών ενεργειών δωρεάν διανοµής οι
επιστροφές που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
193
329
271
288

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.12.1995, σ. 18.
12.10.2001, σ. 5.
25.10.1974, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα
προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής
βοήθειας
(EUR/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

1001 10 00 9400

Ποσό
επιστροφών

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

30,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

24,00

1006 30 92 9100

203,00

1006 30 92 9900

203,00

1006 30 94 9100

203,00

1006 30 94 9900

203,00

1006 30 96 9100

203,00

1006 30 96 9900

203,00

1006 30 98 9100

203,00

1006 30 98 9900

203,00

1006 30 65 9900

203,00

1007 00 90 9000

24,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

41,00

1102 20 10 9200

27,38

1102 20 10 9400

23,47

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

35,21

1104 12 90 9100

0,00

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως
τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 201/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
τροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ 108/2002 (5).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (3), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1309/2001 της Επι-

(2)

Από την εφαρµογή των κανόνων και των λεπτοµερειών
καθορισµού που υπενθυµίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16.
(3) ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5.

(4) ΕΕ L 177 της 30.6.2001, σ. 21.
(5) ΕΕ L 19 της 22.1.2002, σ. 3.
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1.2.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και
πρόσθετων δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασµός
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

20,05
20,05
20,05
20,05
29,85
29,85
29,85
0,30

6,28
11,91
6,09
11,39
10,31
5,79
5,79
0,35

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου (ΕΕ L 89
της 10.4.1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συµβουλίου (ΕΕ L 94
της 21.4.1972, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 202/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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 αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,

(3)

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση του διορθωτικού στοιχείου ανάλογα µε
τον προορισµό·

(4)

ότι το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται ταυτόχρονα µε την
επιστροφή και σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· ότι δύναται
να τροποποιηθεί κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ
δύο καθορισµών·

(5)

ότι από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού·

(6)

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

Εκτιµώντας:
ότι, δυνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η επιστροφή που εφαρµόζεται κατά
τις εξαγωγές σιτηρών την ηµέρα καταθέσεως της αιτήσεως
πιστοποιητικού, εφαρµόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε µια
εξαγωγή που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού· ότι στην περίπτωση
αυτή το διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρµόζεται στην επιστροφή·

(1)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της
29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών
κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να
λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), επέτρεψε τον καθορισµό ενός διορθωτικού στοιχείου για τα προϊόντα που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92· ότι το διορθωτικό
αυτό στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί λαµβανοµένων υπόψη

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίσθηκαν εκ των προτέρων για τις εξαγωγές σιτηρών, το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, µε εξαίρεση τη βύνη, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
C01
C02
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

2

1η
προθεσµία
3

2η
προθεσµία
4

3η
προθεσµία
5

4η
προθεσµία
6

5η
προθεσµία
7

6η
προθεσµία
8

—
—
—
—
–20,00
0,00
—
—
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–20,00
0,00
—
–0,93
—
–0,93
—
–0,93
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0,00
0,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

—
—
—
–1,86
–20,00
0,00
—
–1,86
—
–1,86
—
–1,86
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0,00
0,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
–2,79
–20,00
0,00
—
–2,79
—
–2,79
—
–2,79
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,19
–3,74
—
–3,82
—

—
—
—
–3,72
–20,00
0,00
—
–3,72
—
–3,72
—
–3,72
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0,00
0,00
—
–5,58
–4,98
—
–5,10
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C01 Όλοι οι προορισµοί πλην της Πολωνίας
C02 Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Ουγγαρία, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Φερόες Νήσοι, Ισλανδία, Ρωσία,
Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία, Εδάφη της πρώην Γιουγκοσλαβίας εξαιρουµένης της Σλοβενίας, της Κροατίας και της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Αλβανία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Αρµενία, Γεωργία, Αζερµπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν,
Τατζικιστάν και Τουρκµενιστάν
A05 άλλες τρίτες χώρες.
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L 31/75

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 203/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2002
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), επέτρεψε τον καθορισµό ενός διορθωτικού στοιχείου για τη βύνη που περιλαµβάνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό στοιχείο
πρέπει να υπολογιστεί λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων
που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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 αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,

(3)

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 η επιστροφή που εφαρµόζεται για τις
εξαγωγές των σιτηρών την ηµέρα καταθέσεως της αιτήσεως
για την έκδοση πιστοποιητικού, προσαρµοσµένη σύµφωνα
µε την τιµή κατωφλίου που θα ισχύει κατά το µήνα
εξαγωγής, εφαρµόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε µια εξαγωγή
που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, ένα διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρµόζεται στην επιστροφή.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών
κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να
λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές της βύνης, το
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.

(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.
(4) ΕΕ L 89 της 29.3.2001, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
(EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

2

1η
προθεσµία
3

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,18
0
–1,18
–1,39

0
–2,36
0
–2,36
–2,77

0
–3,54
0
–3,54
–4,16

0
–4,72
0
–4,72
–5,54

0
—
0
—
—

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

6η
προθεσµία
8

7η
προθεσµία
9

8η
προθεσµία
10

9η
προθεσµία
11

10η
προθεσµία
12

11η
προθεσµία
1

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
–1,18
0
–1,18
–1,39

0
–2,36
0
–2,36
–2,77

0
–3,54
0
–3,54
–4,16

0
–4,72
0
–4,72
–5,54

0
–5,91
0
–5,91
–6,93

0
–7,09
0
–7,09
–8,31

Τρέχων

2η
προθεσµία
4

3η
προθεσµία
5

4η
προθεσµία
6

5η
προθεσµία
7

(EUR/t)

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Ιανουαρίου 2002
για τροποποίηση της απόφασης 97/413/ΕΚ σχετικά µε τους στόχους και τους λεπτοµερείς κανόνες για
την αναδιάρθρωση, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001, του
τοµέα της κοινοτικής αλιείας µε σκοπό την επίτευξη µιας διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των πόρων και
της εκµετάλλευσής τους
(2002/70/ΕΚ)
Θα πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση
97/413/ΕΚ,

(4)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήµατος για την
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (1), και ιδίως το άρθρο 11,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

την πρόταση της Επιτροπής (2),

Άρθρο 1

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
3

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η κοινή αλιευτική πολιτική θα επανεξεταστεί πριν από την
1η Ιανουαρίου 2003. Προκειµένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα µεταξύ της πολιτικής για την αναδιάρθρωση του
τοµέα της αλιείας και της υπόλοιπης κοινής αλιευτικής
πολιτικής είναι, κατά συνέπεια, αναγκαία η παράταση της
περιόδου εφαρµογής της απόφασης 97/413/ΕΚ (4) µέχρι τις
31 ∆εκεµβρίου 2002.
Προκειµένου να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στην ισορροπία µεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκµετάλλευσής
τους, η αλιευτική προσπάθεια του κοινοτικού στόλου θα
πρέπει να συνεχίσει να µειώνεται κατά τη διάρκεια του έτους
παράτασης.
Τα µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας, της θαλάσσιας
ναυσιπλοΐας, της υγιεινής, της ποιότητας των προϊόντων και
των συνθηκών εργασίας δεν θα πρέπει να οδηγούν σε
αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας και θα πρέπει, ως εκ
τούτου, να εφαρµόζονται στο πλαίσιο των υφιστάµενων
στόχων όσον αφορά την αλιευτική ικανότητα του στόλου,
πλην των ήδη νηολογηµένων σκαφών ολικού µήκους κάτω
των 12 µέτρων, εκτός από τις µηχανότρατες.

(1) ΕΕ L 389 της 31.12.1992, σ. 17· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1181/98 (ΕΕ L 164 της
9.6.1998, σ. 1).
2
( ) 270 Ε της 25.9.2001, σ. 79.
3
( ) Γνώµη η οποία δηµοσιεύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 175 της 3.7.1997, σ. 27.

Η απόφαση 97/413/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από
το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2002, η αλιευτική
προσπάθεια κάθε κράτους µέλους µειώνεται, λαµβάνοντας ως
αφετηρία τα επίπεδα τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 7,
παράγραφος 1, βάσει των συντελεστών µείωσης της αλιευτικής
προσπάθειας που απαιτούνται για τα κρίσιµα αποθέµατα του
παραρτήµατος Ι.
2.

Οι πιλοτικοί συντελεστές µείωσης είναι οι ακόλουθοι:

— 36 % για τα αποθέµατα που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι,
ως ευρισκόµενα υπό εξάντληση,
— 24 % για τα αποθέµατα που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι,
ως υπεραλιευόµενα.
3.
Για τα αποθέµατα που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι, ως
πλήρως εκµεταλλευόµενα, δεν αυξάνεται η αλιευτική προσπάθεια για το διάστηµα 1997 έως 2002.
4.
Όσον αφορά άλλα αποθέµατα τα οποία δεν αναφέρονται
στις παραγράφους 2 και 3, συµπεριλαµβανοµένων των αποθεµάτων η κατάσταση των οποίων είναι ανεπαρκώς γνωστή, δεν θα
υπάρξει αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας για την περίοδο
από το 1997 έως το 2001. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις
οποίες τα κράτη µέλη µπορούν να εντοπίσουν πρόσθετες δυνατότητες αλιείας γι’ αυτά τα αποθέµατα, µπορεί να αποφασισθεί
ένα επίπεδο πρόσθετης αλιευτικής προσπάθειας για τα τµήµατα
του στόλου που αλιεύουν αυτά τα αποθέµατα.»
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2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
Ένα κράτος µέλος µπορεί να εξαιρεί τα αλιευτικά σκάφη ολικού
µήκους κάτω των 12 µέτρων, εκτός από τις µηχανότρατες, από
τις διατάξεις του άρθρου 2. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική
χωρητικότητα αυτού του τµήµατος στόλου, εκφραζόµενη σε
κόρους ολικής χωρητικότητας και ισχύ ΚW, δεν πρέπει να
υπερβαίνει το επίπεδο της 1ης Ιανουαρίου 1997, ή το αντίστοιχο επίπεδο των στόχων ΡΟΡ ΙΙΙ, για το διάστηµα µέχρι τις
31 ∆εκεµβρίου 2002, εκτός από την περίπτωση ήδη νηολογηµένων σκαφών, τα οποία αναφέρονται στο κοινοτικό Μητρώο
αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας, στο πλαίσιο προγραµµάτων
βελτίωσης της ασφάλειας, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, της
υγιεινής, της ποιότητας των προϊόντων και των συνθηκών εργασίας.»
3. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
4. Στο άρθρο 7, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2002».
5. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
Η υλοποίηση των στόχων και των λεπτοµερών κανόνων που
προβλέπονται από την παρούσα απόφαση εξασφαλίζεται από
την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999 (*). Η Επιτροπή θα τροποποιήσει, σύµφωνα
µε την παρούσα απόφαση, τα πολυετή προγράµµατα προσανα-
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τολισµού για τους αλιευτικούς στόλους των διαφόρων κρατών
µελών. Τα προγράµµατα θα παραταθούν προκειµένου να καλύψουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως τις 31
∆εκεµβρίου 2002 και θα υλοποιηθούν προοδευτικά, σε σχέση
µε τους ετήσιους ενδιάµεσους στόχους.
(*) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10· κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1451/2001
(ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 9).»
6. Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτηµα της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου
2002.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PIQUÉ I CAMPS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στόχοι µείωσης της αλιευτικής προσπάθειας
1. Ο στόχος µείωσης της προσπάθειας (ΣΜΠ) για ένα τµήµα στόλου ή τύπο αλιείας κράτους µέλους υπολογίζεται µε τον
ακόλουθο τύπο:
ΣΜΠ = ΠΜ × W
όπου
ΣΜΠ =

Στόχος µείωσης της προσπάθειας

ΠΜ =

Ποσοστά µείωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2

W

Ποσοστό αλιευµάτων ενός τµήµατος στόλου ή τύπου αλιείας που περιλαµβάνει υπό εξάντληση και υπεραλιευόµενα
αποθέµατα.

=

2. Το ποσοστό µείωσης για ένα τµήµα στόλου ή τύπο αλιείας καθορίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα µε τη
συνθήκη των αλιευµάτων του όσον αφορά τα υπό εξάντληση, υπεραλιευόµενα ή πλήρους εκµετάλλευσης αποθέµατα ή τα
άλλα αποθέµατα:
Υπό εξάντληση
αποθέµατα

Υπεραλιευόµενα αποθέµατα

Αποθέµατα πλήρους
εκµετάλλευσης

Άλλα αποθέµατα

Ποσοστό µείωσης
(%)



×

ή×

ή×

36

×



ή×

ή×

24





ή×

ή×

30 (1)

×

×



ή×

0

(1) Όταν τα υπό εξάντληση αποθέµατα υπερβαίνουν το 5 % των αλιευµάτων του τµήµατος στόλου ή του τύπου αλιείας, το ποσοστό µείωσης
ισούται προς 36 %

Υπόµνηµα:
 = παρουσία στα αλιεύµατα του τµήµατος στόλου ή τύπου αλιείας
× = απουσία από τα αλιεύµατα του τµήµατος στόλου ή τύπου αλιείας.»
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 2001
για την κρατική ενίσχυση που η Γερµανία χορήγησε στην εταιρεία KHK Verbindetechnik GmbH
Brotterode
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1781]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/71/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Έχοντας υπόψη:

Οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από ενδιαφεροµένους
στην Επιτροπή διαβιβάστηκαν στη συνέχεια στη Γερµανία,
στην οποία παρεσχέθη και η ευκαιρία να τις σχολιάσει.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2,
II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Αφού κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους κατ’ εφαρµογή των προαναφερθέντων άρθρων (1) και
λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

1. Η επιχείρηση
(5)

Η KHK ιδρύθηκε το 1996, όταν τα στοιχεία του ενεργητικού τής υπο πτώχευση Metallverarbeitung Brotterode
GmbH (στο εξής «MVB») εκποιήθηκαν από τον σύνδικο της
πτώχευσης (3).

(6)

Η διαδικασία πτώχευσης της MVB κινήθηκε την 1η Ιουλίου
1996. Ο σύνδικος της πτώχευσης άρχισε να αναζητεί έναν
καινούργιο επενδυτή και συγχρόνως φρόντισε για τη συνέχιση της παραγωγής. Ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις µε έξι
υποψηφίους. Από αυτούς τελικώς επελέγησαν ως πλειοδοτούντες τέσσερις ιδιώτες, οι τρεις εκ των οποίων εργάζονταν
για την MVB. Οι εν λόγω ιδιώτες επενδυτές σύστησαν την
KHK ως νέα επιχείρηση. Στο πλαίσιο της ρύθµισης που είναι
γνωστή ως «Auffanglösung» (προσωρινή ρύθµιση για την
αποτροπή της κατάρρευσης προβληµατικών επιχειρήσεων
της πρώην Ανατολικής Γερµανίας), η ΚΗΚ εξαγόρασε ένα
τµήµα των παραγωγικών εγκαταστάσεων της MVB. Τα στοιχεία του ενεργητικού της MVB, και ιδίως τα αναγκαία κτίρια
και µηχανήµατα, µεταβιβάστηκαν από τον σύνδικο στην
KHK έναντι του ποσού του 1,2 εκατ. γερµανικών µάρκων
(DEM).

I. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με επιστολή της 14ης Ιουνίου 1999 κατέστη γνωστό στην
Επιτροπή ότι η Γερµανία χορήγησε την υπό εξέταση ενίσχυση στην εταιρεία KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (στο εξής «KHK»). Η Γερµανία διαβίβασε στην Επιτροπή περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία για το θέµα µε
επιστολές της 8ης Οκτωβρίου και της 20ής ∆εκεµβρίου
1999, της 13ης Ιανουαρίου, της 27ης Μαρτίου και της 3ης
Ιουλίου 2000.

(2)

Η Επιτροπή, µε επιστολή της 17ης Οκτωβρίου 2000,
γνωστοποίησε στη Γερµανία την απόφασή της να κινήσει, σε
σχέση µε την υπό εξέταση ενίσχυση, τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης
ΕΚ.

(3)

Η απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση της διαδικασίας
δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2). Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφεροµένους
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί της υπό εξέταση
ενίσχυσης.

(1) ΕΕ C 27 της 27.1.2001, σ. 30.
(2) Βλέπε υποσηµείωση 1.

(3) Στην απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση επίσηµης εξεταστικής
διαδικασίας, και συγκεκριµένα στην αιτιολογική σκέψη 3, διατυπώνεται
το συµπέρασµα ότι οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο
της πρώτης ιδιωτικοποίησης είναι συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά,
δεδοµένου ότι συνάδουν µε τις ρυθµίσεις που συµφωνήθηκαν µε την
Treuhand και µε άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων τα οποία έχει
εγκρίνει η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, στην παρούσα απόφαση αξιολογούνται µόνον οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της
δεύτερης ιδιωτικοποίησης. Βλέπε υποσηµείωση 1.
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Η επιχείρηση εδρεύει στο Μπροτερόντε της Θουριγγίας.
Πρόκειται για περιφέρεια που είναι επιλέξιµη για την
παροχή κρατικών ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου
87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ. Η KHK
εµπίπτει στην κατηγορία των «µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων» (ΜΜΕ) και παράγει στηρίγµατα για σώµατα καλοριφέρ, βαθµίδες για αναρρίχηση σε πυλώνες ηλεκτρισµού και
γάντζους µε σφαιρική κεφαλή οι οποίοι χρησιµοποιούνται
στον κατασκευαστικό κλάδο για τη µεταφορά δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα.

Στοιχείο κόστους

Ποσό

Τίµηµα αγοράς των στοιχείων ενεργητικού
εκ της πτωχευτικής περιουσίας

2. Η αναδιάρθρωση
(8)
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1 222 000 DEM

Επενδύσεις

419 000 DEM

∆ηµιουργία αποθεµάτων

350 000 DEM

Ρευστά διαθέσιµα κατά τη φάση έναρξης
δραστηριότητας

300 000 DEM

Σύνολο

2 291 000 DEM

Τα κεντρικά στοιχεία του σχεδίου αναδιάρθρωσης είναι τα
ακόλουθα:
α) συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων σε έναν τόπο·
β) εκσυγχρονισµός των παραγωγικών εγκαταστάσεων·

(13)

γ) αυτοµατοποίηση της µεθόδου παραγωγής·

Πόροι από το κοινό πρόγραµµα οµοσπονδιακής κυβέρνησης/οµόσπονδων κρατιδίων
(εγκεκριµένο καθεστώς) (1)

δ) σηµαντική µείωση του προσωπικού·
ε) συρρίκνωση του φάσµατος των παραγόµενων προϊόντων
και παραγωγή αποκλειστικά και µόνο προϊόντων επί των
οποίων επιτυγχάνεται θετική ταµειακή ροή·

Επιδοτήσεις για επενδύσεις (2)

στ) ανάπτυξη νέας γραµµής παραγωγής.
(9)

(10)

(11)

(12)

Η MVB αποτελείτο από πέντε ξεχωριστές µονάδες
παραγωγής, οι οποίες γεωγραφικά ήταν κατεσπαρµένες στην
περιοχή της πόλης Μπροτερόντε. Η KHK αγόρασε τον έναν
από τους υπάρχοντες χώρους παραγωγής µαζί µε το παρακείµενο γήπεδο. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις συγκεντρώθηκαν σε αυτή την τοποθεσία. Η KHK πραγµατοποίησε
επένδυση για την αυτοµατοποίηση των διαφόρων γραµµών
παραγωγής. Η παραγωγή γινόταν πλέον µέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Χάρη σε εργασίες αναµόρφωσης των εγκαταστάσεων, η συγκεκριµένη µονάδα απέκτησε σύστηµα
παροχής ενέργειας και θέρµανσης αυτοτελές σε σχέση µε τις
υπόλοιπες µονάδες παραγωγής της MVB.
Από τις τρεις γραµµές παραγωγής που αγοράστηκαν αρχικά
από την MVB, η KHK διατήρησε επιτυχώς σε λειτουργία τις
δύο. Πρόκειται για τις γραµµές παραγωγής στηριγµάτων για
σώµατα καλοριφέρ και βαθµίδων αναρρίχησης. Η γραµµή
παραγωγής εργαλείων πεπιεσµένου αέρα ετέθη εκτός λειτουργίας. Το 1998, η KHK άρχισε να παράγει γάντζους µε
σφαιρική κεφαλή οι οποίοι χρησιµοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο για τη µεταφορά δοµικών στοιχείων από
σκυρόδεµα. Η παραγωγή της KHK αγοράζεται καθ’ ολοκληρίαν από γερµανούς χονδρέµπορους.
Κατά το χρόνο της κήρυξής της σε πτώχευση το έτος 1996,
η MVB απασχολούσε 48 εργαζόµενους και πραγµατοποιούσε κύκλο εργασιών ύψους 3,515 εκατ. γερµανικών
µάρκων. H KHK, όταν ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το
1996, απασχολούσε συνολικά 18 άτοµα. Το 2000, το
προσωπικό της αποτελείτο από 27 άτοµα και ο κύκλος
εργασιών της ανερχόταν σε 4,6 εκατ. γερµανικά µάρκα, ενώ
ο ετήσιος ισολογισµός της σε ενοποιηµένη βάση ανήλθε σε
180 000 γερµανικά µάρκα.
Σύµφωνα µε την κοινοποίηση, η αναδιάρθρωση θα κάλυπτε
τη χρονική περίοδο 1996-1999, ενώ το συνολικό κόστος
των µέτρων εξυγίανσης υπολογιζόταν να ανέλθει σε 2,291
εκατ. γερµανικά µάρκα.

Η χρηµατοδότηση του σχεδίου από κρατικούς πόρους κατανέµεται ως εξής:
344 000 DEM

39 000 DEM

Πρόγραµµα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (3)

140 000 DEM

Επιχορήγηση για έξοδα προσωπικού (4)

130 000 DEM

Υπό όρους αποπληρωτέο δάνειο της Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)

960 000 DEM

Σύνολο

1 613 000 DEM

(1) 26ο πρόγραµµα-πλαίσιο, κρατική ενίσχυση N 123/97, εγκριθείσα από την
Επιτροπή στις 30 Ιουλίου 1997 (κοινό πρόγραµµα οµοσπονδιακής
κυβέρνησης/οµόσπονδων κρατιδίων).
(2) Έκτακτη απόσβεση φόρου, κρατική ενίσχυση NN 47/94.
(3) Πρόγραµµα για τις ΜΜΕ της Θουριγγίας, κρατική ενίσχυση N 480/94.
(4) Κρατική ενίσχυση NN 107/97, δυνάµει του άρθρου 10 του κώδικα κοινωνικής νοµοθεσίας, εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 8 ∆εκεµβρίου 1997.

(14)

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην κοινοποίηση, η συνεισφορά του επενδυτή έχει ως εξής:
Καταβληθέν κεφάλαιο κατά τη σύσταση της
ΚΗΚ

50 000 DEM

Πιστωτικό όριο τρέχοντος λογαριασµού
(ιδιωτική τράπεζα)

213 000 DEM

Επενδυτικό δάνειο (ιδιωτική τράπεζα) (1)

415 000 DEM

Σύνολο

678 000 DEM

(1) Επενδυτικό δάνειο της Deutsche Bank, µε αναχρηµατοδότηση κατά 100%
από την Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), στο πλαίσιο του προγράµµατος ανασυγκρότησης ERP, κρατική ενίσχυση Ν 563/c/94, που
εγκρίθηκε από την Επιτροπή την 1η ∆εκεµβρίου 1994.
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Με το δάνειο ύψους 960 000 γερµανικών µάρκων η KHK
προέβη στην εξαγορά του ενεργητικού της MVB. Στη συνέχεια, µία ιδιωτική τράπεζα χορήγησε στην επιχείρηση πιστωτικό όριο τρέχοντος λογαριασµού ύψους 213 000 γερµανικών µάρκων (µε ανώτατο όριο τις 300 000 γερµανικά
µάρκα), καθώς και επενδυτικό δάνειο ύψους 415 000 γερµανικών µάρκων. Αµφότερες οι πιστώσεις καλύπτονται µε
τις ίδιες ασφάλειες, δηλαδή µε προσωπικές εγγυήσεις των
επενδυτών, µε υποθήκη ύψους 715 000 γερµανικών
µάρκων επί του ακινήτου στο οποίο στεγάζονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης, µε την εξασφαλιστική µεταβίβαση
κυριότητας επί παγίων περιουσιακών στοιχείων, καθώς
επίσης µε συνολική εκχώρηση των απαιτήσεων από προµήθειες και παροχές. Επιπλέον, το επενδυτικό δάνειο καλύπτεται κατά 80 % (332 000 γερµανικά µάρκα) µε εγγύηση για
το ελλείπον της Bürgschaftsbank Thüringen (4) και εκτός
αυτού τυγχάνει πλήρους αναχρηµατοδότησης από µέρους
της Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) στο πλαίσιο του
εγκεκριµένου προγράµµατος ανασυγκρότησης µε την ονοµασία ERP της KfW (5).
Στην απόφασή της για την κίνηση της διαδικασίας η Επιτροπή εξέφρασε αµφιβολίες για το κατά πόσον το επενδυτικό δάνειο των 415 000 γερµανικών µάρκων µπορεί να
θεωρηθεί καθ’ ολοκληρίαν ως συνεισφορά του επενδυτή
κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (6) (στο εξής: «οι
κατευθυντήριες γραµµές»), δεδοµένου ότι το δάνειο αυτό,
πέραν της ασφάλειας που είχε παράσχει ο επενδυτής/η εταιρεία, καλυπτόταν κατά το 80 % (332 000 γερµανικά
µάρκα) από εγγύηση του οµόσπονδου κρατιδίου. Πέραν
αυτού, διατυπωνόταν το συµπέρασµα ότι το δάνειο ετύγχανε
αναχρηµατοδότησης από µέρους της KfW στο πλαίσιο του
προγράµµατός της που είναι γνωστό ως ERP και το οποίο
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, καθώς επίσης ότι καλύπτεται µε περιουσιακά στοιχεία τα οποία ως επί το πλείστον
έχουν αποκτηθεί χάρη στις χορηγηθείσες κρατικές ενισχύσεις.

(17)

Ακόµη, η Επιτροπή αµφέβαλλε για το κατά πόσον το δάνειο
ύψους 213 000 γερµανικών µάρκων (πιστωτικό όριο τρέχοντος λογαριασµού) είχε χορηγηθεί υπό τους όρους που
ίσχυαν στην αγορά, µε αποτέλεσµα να µην είναι βέβαιο αν
µπορούσε να θεωρηθεί ιδία συνεισφορά του επενδυτή κατά
την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών, δεδοµένου ότι για
την εξασφάλισή του χρησιµοποιήθηκαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχαν αποκτηθεί χάρη στις χορηγηθείσες κρατικές ενισχύσεις.

(18)

Για τους προεκτεθέντες λόγους, η Επιτροπή αµφέβαλλε για
το κατά πόσο η συνεισφορά του επενδυτή για την αναδιάρθρωση µπορούσε να θεωρηθεί άξια λόγου σύµφωνα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές και για το κατά πόσον η ενίσχυση
µπορούσε να θεωρηθεί µη δυσανάλογη σε συνάρτηση µε το
κόστος και τα οφέλη της αναδιάρθρωσης.

ετήσιος ισολογισµός σε ενοποιηµένη βάση ήταν 180 000
γερµανικά µάρκα. Πάντως, χωρίς την οικονοµική υποστήριξη της BvS και του οµόσπονδου κρατιδίου της Θουριγγίας δεν θα είχε καταστεί δυνατή η σύσταση της επιχείρησης
και θα είχαν χαθεί όλες οι σχετικές θέσεις εργασίας. Οι
µέτοχοι της επιχείρησης είναι αποφασισµένοι να συνεχίσουν
µε επιτυχία τη δραστηριότητά της και µάλιστα ένωσαν οικονοµικά τις τύχες τους µε εκείνην της επιχείρησης µέσω της
παροχής προσωπικών εγγυήσεων.

IV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
(20)

Η Γερµανία υποστηρίζει ότι οι επιφυλάξεις της Επιτροπής
σχετικά µε τις δύο πιστώσεις στηρίζονταν στο γεγονός ότι
τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας που είχαν χρησιµοποιηθεί ως ασφάλεια για τα δάνεια είχαν αγορασθεί, τουλάχιστον εν µέρει, µε την ενίσχυση που χορηγήθηκε στην
KHK. Κατά την άποψη της Γερµανίας, η Επιτροπή συνεπέρανε ότι η χρήση στοιχείων του ενεργητικού αγορασµένων
µε κρατικές ενισχύσεις ως ασφάλειας για δάνειο προερχόµενο από ιδιωτική τράπεζα σήµαινε ότι το ίδιο το δάνειο
εµπεριείχε στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Κάτι τέτοιο, όµως,
θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτο διπλό υπολογισµό της ενίσχυσης, µε αποτέλεσµα να θεωρηθεί αβάσιµο και το ίδιο το
συµπέρασµα. Παραδείγµατος χάρη, το δάνειο της BvS, αφενός, θα αξιολογείτο κατά 100 % ως µεµονωµένη ενίσχυση
και, αφετέρου, θα συνυπολογιζόταν για δεύτερη φορά ως
στοιχείο ενίσχυσης του χορηγηθέντος από την ιδιωτική τράπεζα δανείου.

(21)

Σύµφωνα µε τη Γερµανία, η Επιτροπή, ανεξαρτήτως της
βασιµότητας του ανωτέρω συµπεράσµατος, οφείλει στην
περίπτωση αυτή να προσδιορίσει επίσης το µέγεθος του
στοιχείου ενίσχυσης. Θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο να υπολογισθεί το προερχόµενο από κρατική ενίσχυση ποσό που
καταβλήθηκε για την αγορά των στοιχείων του ενεργητικού
τα οποία στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν ως ασφάλεια για
το δάνειο. Πάντα κατά τη Γερµανία, δεν υπάρχει µέθοδος
που να επιτρέπει τον υπολογισµό του µεγέθους του στοιχείου ενίσχυσης του δανείου, πράγµα που σηµαίνει ότι η
έλλειψη ποσοτικού υπολογισµού των στοιχείων ενίσχυσης
αναιρεί την πρακτική χρησιµότητα του αποτελέσµατος.

(22)

Η Γερµανία διατείνεται ότι η Επιτροπή, κατά την εξαγωγή
του συµπεράσµατός της, παρέλειψε να λάβει υπόψη ότι
σκοπός αλλά και αυτή τούτη η ουσία της ενίσχυσης ήταν να
µπορέσει ο αποδέκτης να µετάσχει στη συναλλακτική
δραστηριότητα υπό κανονικούς όρους αγοράς. Η «διαιώνιση» της ενίσχυσης στην οικονοµική ανάπτυξη της επιχείρησης ήταν συνεπώς εγγενής στη συγκεκριµένη ενίσχυση.
Ως εκ τούτου, το συµπέρασµα της Επιτροπής θα είχε ως
αποτέλεσµα να αυξάνεται η ένταση της ενίσχυσης κάθε
φορά που υπάρχει κάποια οικονοµική εξέλιξη η οποία συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την αρχικώς χορηγηθείσα
ενίσχυση.

(23)

Εξάλλου, η Γερµανία επεσήµαινε ότι η Επιτροπή όφειλε
επίσης να λάβει υπόψη το γεγονός ότι τα δάνεια ήταν
εξασφαλισµένα και µε προσωπική εγγύηση των επενδυτών,
µε την εξασφαλιστική µεταβίβαση κυριότητας επί παγίων
περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης µε συνολική
εκχώρηση των απαιτήσεων από προµήθειες και παροχές. Για
τον λόγο αυτό, η αγορά στοιχείων του ενεργητικού µε

III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
(19)

Η Επιτροπή έλαβε υπόµνηµα της KHK, όπου τονίζεται ότι
το σχέδιο αναδιάρθρωσης εφαρµόστηκε µέχρι κεραίας και
ότι τα λειτουργικά αποτελέσµατα κατά το έτος 2000 ήταν
καλύτερα από τα αναµενόµενα, δεδοµένου ότι ο κύκλος
εργασιών ανήλθε σε 4,6 εκατ. γερµανικά µάρκα, ενώ ο

(4) Bürgschaftsrichtlinie Aufbaubank Thüringen, κρατική ενίσχυση
N 117/96, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 27 ∆εκεµβρίου 1996.
(5) Επενδυτικό δάνειο της Deutsche Bank, µε αναχρηµατοδότηση κατά
100 % από την Kreditanstalt für Wiederaufau (KfW), στο πλαίσιο του
προγράµµατος ανασυγκρότησης ERP, κρατική ενίσχυση Ν 563/c/94,
που εγκρίθηκε από την Επιτροπή την 1η ∆εκεµβρίου 1994.
(6) ΕΕ C 368 της 23.12.1994, σ. 12.
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χρήµατα από ενισχύσεις δεν είναι σωστό να οδηγήσει στο
συµπέρασµα ότι τα δάνεια που εξασφαλίζονταν µε τα συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού εµπεριείχαν περαιτέρω
στοιχεία ενίσχυσης.
(24)

(25)

(26)

(27)

Προκειµένου περί του επενδυτικού δανείου των 415 000
γερµανικών µάρκων, η Γερµανία υποστηρίζει ότι, κατά τη
γνώµη της, το στοιχείο ενίσχυσης του υπόψη δανείου ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 332 000 γερµανικών µάρκων, το οποίο αντιστοιχεί στην κατά 80 %
εγγύηση του δανείου από το οικείο οµόσπονδο κρατίδιο.
Σε ό,τι αφορά το δάνειο εκµεταλλεύσεως ύψους 213 000
γερµανικών µάρκων, η Γερµανία υποστηρίζει ότι η Deutsche
Bank AG είναι µία ιδιωτική τράπεζα και ότι το δάνειο
χορηγήθηκε υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ως εκ
τούτου, πρέπει να θεωρηθεί ως συνεισφορά του επενδυτή
σύµφωνα µε την πάγια πρακτική της Επιτροπής. Η Γερµανία
επισηµαίνει ότι το µέγιστο ύψος του πιστωτικού ορίου ήταν
300 000 γερµανικά µάρκα, ότι το επιτόκιο ήταν 9 % και
ότι προς εξασφάλιση του δανείου είχαν παρασχεθεί προσωπικές εγγυήσεις των επενδυτών (417 000 γερµανικών
µάρκων), είχε παραχωρηθεί υποθήκη επί του ακινήτου της
επιχείρησης (715 000 γερµανικών µάρκων), είχε γίνει εξασφαλιστική µεταβίβαση κυριότητας επί παγίων περιουσιακών
στοιχείων και είχε πραγµατοποιηθεί συνολική εκχώρηση των
απαιτήσεων από προµήθειες και παροχές. Κατά την άποψη
της Γερµανίας, οι όροι αυτοί αντιστοιχούν στους συνήθεις
όρους της αγοράς.
Ακόµη, η Γερµανία διατείνεται ότι το πιστωτικό όριο µέγιστου ύψους 300 000 γερµανικών µάρκων που χορηγήθηκε
στην KHK από την Deutsche Bank πρέπει να θεωρηθεί στο
σύνολό του ως συνεισφορά του επενδυτή. Από το ποσό
αυτό, η επιχείρηση έχει αντλήσει µέχρι σήµερα µόνο
213 000 γερµανικά µάρκα, αν και δεν είναι δυνατό να
αποκλεισθεί ότι η επιχείρηση, σε περίπτωση που οξυνθεί
απρόβλεπτα η ανάγκη της για ρευστότητα, µπορεί να αναγκασθεί να κάνει χρήση και των υπολοίπων 87 000 γερµανικών µάρκων. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση είχε στη
διάθεσή της το σύνολο του ποσού των 300 000 γερµανικών µάρκων. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το
συνολικό κόστος της αναδιάρθρωσης για την επιχείρηση
ανήλθε στα 2,378 εκατ. γερµανικά µάρκα.
Το τελευταίο σηµείο το οποίο η Γερµανία θίγει στην επιχειρηµατολογία της σχετίζεται µε το µέγεθος της επιχείρησης και µε την περιοχή στην οποία αυτή εδρεύει. Η
Γερµανία τονίζει ότι η KHK είναι µικροµεσαία επιχείρηση
και ότι είχε αποτελέσει αντικείµενο εξαγοράς από πλευράς
µιας οµάδας πρώην διευθυντικών στελεχών της. Η περιοχή
στην οποία εδρεύει η επιχείρηση είναι επιλέξιµη για την
παροχή κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ και χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ανεργίας. Η επένδυση στην KHK
έχει ως αποτέλεσµα τη διασφάλιση σε βάθος χρόνου 24
θέσεων εργασίας στην περιοχή, γεγονός που συντελεί στην
οικονοµική της ανάπτυξη.
V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(28)

Σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ,
ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα
κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν
να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων
παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το
µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών
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συναλλαγές. Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου
και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το
κριτήριο του περιορισµού των συναλλαγών θεωρείται ότι
πληροίται όταν η αποδέκτρια επιχείρηση αναπτύσσει οικονοµική δραστηριότητα η οποία έγκειται στην πραγµατοποίηση
συναλλαγών µεταξύ κρατών µελών.
(29)

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η κοινοποιηθείσα ενίσχυση
χορηγήθηκε µε κρατικούς πόρους προς όφελος µεµονωµένης επιχείρησης, η οποία ωφελήθηκε από αυτήν στο µέτρο
που κατέβαλε περιορισµένα έξοδα σε σύγκριση µε αυτά που
υπό κανονικές συνθήκες θα είχε επωµισθεί για την εφαρµογή
του κοινοποιηθέντος σχεδίου αναδιάρθρωσης. Πέραν αυτού
όµως, η αποδέκτρια της ενίσχυσης KHK κατασκευάζει
µεταλλικά δοµικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν αντικείµενο
εµπορικών συναλλαγών µεταξύ κρατών µελών. Εποµένως, η
υπό εξέταση ενίσχυση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.

1. Ενίσχυση αναδιάρθρωσης
(30)

Το κοινοποιηθέν σχέδιο αφορά την αναδιάρθρωση της επιχείρησης σύµφωνα µε το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υπέβαλαν οι επενδυτές. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα σχέδια
αναδιάρθρωσης προβληµατικών επιχειρήσεων πρέπει υποχρεωτικώς να αξιολογούνται µε γνώµονα τις κατευθυντήριες
γραµµές.

(31)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η νεοσύστατη εταιρεία KHK, για
να είναι σε θέση να αναδιαρθρωθεί, εξαγόρασε ένα µέρος
της περιουσίας της MVB. Τα στοιχεία του ενεργητικού της
MVB εκποιήθηκαν σύµφωνα µε όσα προβλέπει η γερµανική
πτωχευτική νοµοθεσία µε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό.
Από τα στοιχεία που περιλαµβάνει η κοινοποίηση η Επιτροπή συνάγει ότι τα στοιχεία του ενεργητικού της MVB
επωλήθησαν στον πλειοδοτήσαντα σε κανονικές τιµές της
αγοράς.

(32)

Κατά κανόνα, µια νεοσύστατη επιχείρηση δεν είναι δυνατό
να θεωρηθεί «προβληµατική». Λόγω του ιδιάζοντος
χαρακτήρα της διαδικασίας οικονοµικής µεταρρύθµισης στα
νέα οµόσπονδα γερµανικά κρατίδια, η Επιτροπή έχει
συµφωνήσει να εφαρµόζει τις κατευθυντήριες γραµµές και
στην περίπτωση των καλουµένων «Auffanglösungen» (πρόκειται για ρυθµίσεις για την αποτροπή της κατάρρευσης
προβληµατικών ανατολικογερµανικών επιχειρήσεων) (7),
κατά τις οποίες η εκποίηση τµηµάτων της εταιρικής περιουσίας έχει ως σκοπό να καταστεί δυνατή η συνέχιση της
δραστηριότητας µιας επιχείρησης που έχει καταστεί αφερέγγυα. Η εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών σε

(7) Βλέπε τις εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της 16ης και της 30ής
Απριλίου 1997: κρατικές ενισχύσεις N 874/96 και NN 139/96 υπέρ
της Union Werkzeugmaschinen GmbH — επιστολή D/3428 της 2ας
Μαΐου1997· κρατική ενίσχυση N 892/96 υπέρ της Foron Haus- und
Küchentechnik GmbH — επιστολή D/4047 της 28ης Μαΐου1997. Το
σχετικό σκεπτικό επιβεβαιώνεται στην υποσηµείωση 10 που αναφέρεται
στο σηµείο 7 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών
επιχειρήσεων, όπως αυτές ισχύουν από το 1999 και εντεύθεν (ΕΕ C
288 της 9.10.1999, σ. 2): «Μόνες εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό είναι οι
περιπτώσεις που διαχειρίζεται η Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben στο πλαίσιο της αποστολής της για τις ιδιωτικοποιήσεις και άλλες ανάλογες περιπτώσεις στα νέα οµόσπονδα κράτη [της
Γερµανίας], και ιδίως για επιχειρήσεις από εκκαθαρίσεις ή εξαγορές
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1999».
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επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας µπορεί να κριθεί δικαιολογηµένη µε βάση τα προβλήµατα στα νέα οµόσπονδα κρατίδια εν γένει, και ειδικότερα, µε βάση τα προβλήµατα της
επιχείρησης.
(33)

(34)

(35)

(36)

Η KHK έχει την έδρα της στα νέα οµόσπονδα κρατίδια της
Γερµανίας. Η εκποίηση αφορούσε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της πρώην MVB, τα οποία ήταν αναγκαία
για τη διατήρηση σε λειτουργία της αναληφθείσας γραµµής
παραγωγής. Οι δραστηριότητες της MVB που ήταν οικονοµικώς αποδοτικές συνεχίστηκαν. Εποµένως, η πράξη µεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού της MVB αποτελεί
περίπτωση γνήσιας «Auffanglösung», µε αποτέλεσµα τα
µέτρα υπέρ της KHK να µπορούν να θεωρηθούν ενισχύσεις
αναδιάρθρωσης.
Είναι σκόπιµο να σηµειωθεί ότι στις 9 Οκτωβρίου 1999
ετέθησαν σε ισχύ νέες «κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές
σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων» (8). Σύµφωνα
µε την αιτιολογική σκέψη 101 των εν λόγω κατευθυντήριων
γραµµών, η Επιτροπή εξετάζει το συµβιβάσιµο µη κοινοποιηθεισών ενισχύσεων επί τη βάσει των νέων κατευθυντήριων
γραµµών, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε ενίσχυση ή
ένα τµήµα της χορηγήθηκε µετά τη δηµοσίευση των
κατευθυντήριων γραµµών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το
συµβιβάσιµο εξετάζεται επί τη βάσει των κατευθυντήριων
γραµµών που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Επειδή στην παρούσα υπόθεση οι επίµαχες ενισχύσεις χορηγήθηκαν στο σύνολό τους προ της θέσης σε ισχύ
των προαναφερθεισών νέων κατευθυντήριων γραµµών, η
αξιολόγησή τους πρέπει να γίνει µε γνώµονα τις
κατευθυντήριες γραµµές του 1994 (9).

1.2.2002

(37)

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές, οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να µην είναι δυσανάλογες σε σύγκριση µε το
κόστος και τα οφέλη της αναδιάρθρωσης. Στο σηµείο 3.2.2
περίπτωση iii) των κατευθυντήριων γραµµών ορίζεται ότι η
εκάστοτε ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο
ύψος που είναι αναγκαίο για την πραγµατοποίηση της αναδιάρθρωσης και να µην είναι δυσανάλογη σε σχέση µε το
όφελος που αναµένεται να προκύψει από τη σκοπιά της
Κοινότητας. Ο αποδέκτης της ενίσχυσης είναι υποχρεωµένος
να συνεισφέρει και ο ίδιος σηµαντικά µε δικούς του πόρους
στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

(38)

Στην απόφασή της σχετικά µε την κίνηση της διαδικασίας, η
Επιτροπή διατύπωνε επιφυλάξεις για το κατά πόσον τα δύο
δάνεια που η επιχείρηση έλαβε από την Deutsche Bank
µπορούν να θεωρηθούν ως συνεισφορά του επενδυτή από
τους δικούς του πόρους, και τούτο διότι ως ασφάλειες για
τα δάνεια αυτά είχαν χρησιµοποιηθεί περιουσιακά στοιχεία
αποκτηθέντα µε χρήµατα από κρατικές ενισχύσεις. Κατά
συνέπεια, η Επιτροπή αµφέβαλλε για το κατά πόσον η
συνεισφορά του επενδυτή µπορεί να θεωρηθεί αξιόλογη
κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών.

2. Το επενδυτικό δάνειο ύψους 415 000 DEM
(39)

Βάσει των κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτροπή θεωρεί ότι
οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης είναι δυνατό να
συµβάλλουν στην ανάπτυξη οικονοµικών κλάδων χωρίς να
επηρεάζουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο επιζήµιο για το κοινό συµφέρον κατά την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, εφόσον όµως
πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις
κατευθυντήριες γραµµές.

Κατά την κίνηση της διαδικασίας διατυπώθηκαν αµφιβολίες
για το κατά πόσον το επενδυτικό δάνειο ύψους 415 000
γερµανικών µάρκων µπορεί να θεωρηθεί ως ιδία συνεισφορά
του επενδυτή, λαµβανοµένου υπόψη ότι, εκτός από τις
ασφάλειες που παρέσχε ο επενδυτής/η επιχείρηση (11), είχε
επίσης παραχωρηθεί εγγύηση του οµόσπονδου κρατιδίου
για το 80 % του ποσού (332 000 γερµανικών µάρκων).
Επιπλέον, το δάνειο ετύγχανε αναχρηµατοδότησης στο πλαίσιο ενός εγκριθέντος προγράµµατος ενισχύσεων.

(40)

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι από το συνολικό ποσό του
1 643 000 γερµανικών µάρκων το οποίο προήλθε από κρατικούς πόρους που απετέλεσαν αντικείµενο κοινοποίησης
στο πλαίσιο της δεύτερης αναδιάρθρωσης, οι 653 000 γερµανικά µάρκα αποτελούν ενισχύσεις χορηγηθείσες κατ’
εφαρµογή εγκεκριµένων καθεστώτων. Ως εκ τούτου, οι
συγκεκριµένες ενισχύσεις θεωρούνται υφιστάµενες ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της
22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (10). Κατά
συνέπεια, δεν είναι απαραίτητο να διερευνήσει η Επιτροπή
στην παρούσα απόφαση κατά πόσον αυτές συµβιβάζονται µε
την κοινή αγορά. Εξάλλου, οι εν λόγω υφιστάµενες ενισχύσεις ύψους 653 000 γερµανικών µάρκων πρόκειται να
ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των ενισχύσεων υπό
το πρίσµα της αρχής της αναλογικότητας σύµφωνα µε το
σηµείο 3.2.2 περίπτωση iii) των κατευθυντήριων γραµµών.

Η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η κρατική
εγγύηση παρεσχέθη στο πλαίσιο εγκεκριµένου καθεστώτος
εγγυήσεων (12). Σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω
καθεστώτος, η ένταση ενίσχυσης των εγγυήσεων που παρέχονται υπέρ προβληµατικών επιχειρήσεων µπορούν να φθάνουν και το 100 %. Σχετικά µε το θέµα αυτό επισηµαίνεται
ότι η Γερµανία, στις παρατηρήσεις της περί της κίνησης της
διαδικασίας, αναίρεσε αυτό που είχε δηλώσει στην κοινοποίησή της και υποστήριξε ότι το στοιχείο ενίσχυσης του
υπόψη δανείου ανερχόταν κατά µέγιστο όριο στο 80 % του
ποσού του δανείου (332 000 γερµανικών µάρκων). Η Γερµανία συνυπολόγισε µόνον τα υπόλοιπα 83 000 γερµανικά
µάρκα στην ιδία συνεισφορά του επενδυτή.

(41)

Με βάση τα προεκτεθέντα και λαµβανοµένου υπόψη ότι η
KHK ήταν µία προβληµατική επιχείρηση όταν χορηγήθηκε
το δάνειο και αξιώθηκε η παροχή εγγύησης δια το ελλείπον
από τη δανειοδότρια τράπεζα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατά
80 % εγγύηση για το υπόλοιπο µέρος του δανείου, δηλαδή
το ποσό των 332 000 γερµανικών µάρκων, πρέπει να θεωρηθεί ενίσχυση.

(8) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.
(9) Βλέπε υποσηµείωση 6.
(10) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.

(11) Προσωπική εγγύηση των επενδυτών, υποθήκη επί του ακινήτου της
επιχείρησης, εξασφαλιστική µεταβίβαση κυριότητας επί παγίων περιουσιακών στοιχείων και συνολική εκχώρηση των απαιτήσεων από
προµήθειες και παροχές.
12
( ) Bürgschaftsrichtlinie Aufbaubank Thüringen, κρατική ενίσχυση
N 117/96.

1.2.2002
(42)

(43)

(44)
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Ανεξάρτητα από την εγγύηση, πρέπει να σηµειωθεί ότι,
καίτοι το συγκεκριµένο δάνειο χορηγήθηκε από ιδιωτική
τράπεζα, η αναχρηµατοδότησή του είχε προβλεφθεί να γίνει
από την KfW στο πλαίσιο του προγράµµατος ανασυγκρότησης µε την ονοµασία «ERP». Το εν λόγω πρόγραµµα
είναι ένα εγκεκριµένο καθεστώς ενισχύσεων, στο πλαίσιο του
οποίου χορηγούνται σε ιδιώτες χαµηλότοκα δάνεια µε
σκοπό την εξαγορά επιχειρήσεων, όταν εκτιµάται ότι µε τον
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχιση της οικονοµικής
δραστηριότητας της εκάστοτε επιχείρησης και ότι ο εκάστοτε ιδιώτης, χωρίς το δάνειο, δεν θα είχε την οικονοµική
ευχέρεια που απαιτείται για την εξαγορά της επιχείρησης.
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η διάρκεια του δανείου ήταν
δωδεκαετής (1997-2009), ότι το επιτόκιο ήταν 5 % ετησίως
µέχρι τις 31 Μαρτίου 2007 και ότι η αποπληρωµή του
έπρεπε να πραγµατοποιηθεί σε ισόποσες δόσεις µεταξύ του
2000 και του 2009. Κατά το χρόνο καταβολής του
δανείου, δηλαδή το Μάρτιο του 1997, το επιτόκιο αναφοράς ήταν 6,86 %. Επειδή τότε η επιχείρηση ήταν προβληµατική και επειδή ένας όρος για τη χορήγηση του δανείου
σύµφωνα µε το εγκριθέν καθεστώς ήταν ότι δεν έπρεπε να
είναι διαθέσιµη καµία άλλη χρηµατοδότηση, γίνεται δεκτό
ότι καµία τράπεζα δεν θα ήταν διατεθειµένη να χορηγήσει
στην επιχείρηση ένα δάνειο ανάλογου ύψους υπό τους
τρέχοντες όρους της αγοράς.
Για τον λόγο αυτό, και καθώς δεν είναι δυνατή η σύγκριση
µε το σύνηθες επιτόκιο της αγοράς, γίνεται σύγκριση µεταξύ
του επιτοκίου που εφαρµόστηκε εν προκειµένω (5 %) και
του επιτοκίου αναφοράς (6,86 %) προσαυξηµένου κατά
4 %, κατά τα προβλεπόµενα στην ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά µε τη µέθοδο καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς
και προεξόφλησης (13). Η διαφορά του 5,86 % µεταξύ των
ανωτέρω δύο ποσοστών θεωρείται ότι αποτελεί κρατική ενίσχυση προς όφελος της επιχείρησης για το 20 % του
δανείου που δεν καλυπτόταν από την εγγύηση. Με βάση
υπολογισµούς για την περίοδο ισχύος του δανείου και µε
αναγωγή του επιδοτηθέντος επιτοκίου στην αξία την οποία
είχε το 1997, προκύπτει ότι το ποσό της ενίσχυσης ανήλθε
σε 24 966 Γερµανικών µάρκων.

της αγοράς, ότι οι ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί αντιστοιχούν στη συνήθη πρακτική της οικείας τράπεζας και ότι
οι ασφάλειες αυτές έχουν όντως παρασχεθεί από το
δανειολήπτη.
(47)

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά κανόνα, οι επιχειρήσεις
χρησιµοποιούν ως ασφάλεια για τα εµπορικά δάνεια που
λαµβάνουν περιουσιακά τους στοιχεία ή τα µελλοντικά τους
έσοδα από την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Πρόκειται για τις συνηθέστερες µορφές ασφαλειών και αντίστοιχες
είναι οι απαιτήσεις των τραπεζών. Αν δεν χρησιµοποιηθούν
ως ασφάλεια τα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης, είναι
αδύνατη η µελλοντική χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής
της δραστηριότητας, των επενδύσεων, κ.λπ.

(48)

Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι σε παλαιότερες υποθέσεις
οι οποίες ενέπιπταν στις κατευθυντήριες γραµµές ενέκρινε τη
χρήση κρατικών ενισχύσεων µε σκοπό την αγορά στοιχείων
ενεργητικού από προβληµατική επιχείρηση (14). Η Επιτροπή
κάνει δεκτό το επιχείρηµα της Γερµανίας ότι η ουσία και ο
σκοπός της ενίσχυσης ήταν ακριβώς να καταστεί δυνατή η
συµµετοχή της αποδέκτριας επιχείρησης στις εµπορικές
συναλλαγές υπό κανονικούς όρους αγοράς. Η Επιτροπή
δέχεται ακόµη ότι, κατά κανόνα, µία επιχείρηση έχει το
δικαίωµα να χρησιµοποιεί πάγια περιουσιακά στοιχεία,
απαιτήσεις της, κ.λπ. ως ασφάλεια για τη συνέχιση της
δανειακής χρηµατοδότησης της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας ή/και για την εξασφάλιση δανείων µε σκοπό την
πραγµατοποίηση περαιτέρω επενδύσεων.

(49)

Για τους προεκτεθέντες λόγους, η Επιτροπή θεωρεί ότι το
γεγονός ότι ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία
είχαν αγορασθεί µε κεφάλαια από κρατικές ενισχύσεις,
χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια ως ασφάλεια για δάνειο δεν
αρκεί από µόνο του για να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι το
υπόψη δάνειο δεν χορηγήθηκε υπό τους συνήθεις όρους της
αγοράς και συνεπώς ότι εµπεριέχει το στοιχείο της κρατικής
ενίσχυσης.

(50)

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το δάνειο, πέραν του γηπέδου
και του µηχανολογικού εξοπλισµού, είναι επίσης ασφαλισµένο µε εκχώρηση απαιτήσεων και µεταβίβαση της
κυριότητας επί των ετοιµοπαράδοτων προϊόντων στη δανειοδότρια τράπεζα, καθώς επίσης µε την παροχή προσωπικής
εγγύησης από τους τέσσερις µετόχους. Το επιτόκιο που
ισχύει γι’ αυτό είναι 9 %. Εποµένως, οι όροι υπό τους
οποίους χορηγήθηκε το πιστωτικό όριο δεν παρέχουν καµία
ένδειξη για το ότι το δάνειο δεν χορηγήθηκε υπό τους
συνήθεις όρους της αγοράς, µε αποτέλεσµα η Επιτροπή να
το θεωρεί δανειακή χρηµατοδότηση κατά την έννοια των
κατευθυντήριων γραµµών.

(51)

Ακόµη, η Επιτροπή επισηµαίνει την παρατήρηση της Γερµανίας σύµφωνα µε την οποία το πιστωτικό όριο µέγιστου
ύψους 300 000 γερµανικών µάρκων που η KHK εξασφάλισε από την Deutsche Bank πρέπει να θεωρηθεί στο
σύνολό του ως ιδία συνεισφορά του επενδυτή, δεδοµένου
ότι, µολονότι η επιχείρηση έχει προς το παρόν αντλήσει απ’
αυτό µόνο 213 000 γερµανικα µάρκα, δεν παύει να έχει
δικαίωµα στο σύνολο του ποσού (300 000 γερµανικών
µάρκων) µε σκοπό την κάλυψη των ταµειακών της αναγκών
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

3. Πιστωτικό όριο τρέχοντος λογαριασµού για
213 000 DEM (300 000 DEM κατ’ ανώτατο όριο)
(45)

(46)

Κατά την κίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή εξέφρασε
επιφυλάξεις για το κατά πόσον το πιστωτικό όριο των
213 000 γερµανικών µάρκων είχε χορηγηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς και συνεπώς για το εάν είναι
δυνατό να θεωρηθεί ως ιδία συνεισφορά του επενδυτή, αν
ληφθεί υπόψη ότι ως ασφάλεια γι’ αυτό χρησιµοποιήθηκαν
περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχαν αποκτηθεί µε κεφάλαια
από κρατική ενίσχυση.
Όταν η Επιτροπή διερευνά κατά πόσο ένα δάνειο έχει χορηγηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, εξετάζει συνήθως τους όρους χορήγησης του δανείου, καθώς επίσης τα
πραγµατικά δεδοµένα της υπόθεσης από τη σκοπιά της
δανειοδότριας τράπεζας. Για να καταλήξει η Επιτροπή στο
συµπέρασµα ότι πρόκειται πράγµατι για δάνειο χορηγηθέν
υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, πρέπει να έχει διαπιστώσει ότι η τράπεζα που το χορήγησε είναι ιδιωτική, ότι
οι τόκοι που οφείλονται αντιστοιχούν στους συνήθεις όρους

(13) ΕΕ C 273 της 9.9.1997, σ. 3.

L 31/85

(14) Sysma Antriebstechnik GmbH (κρατική ενίσχυση N 220/98), FINOW
Rohrleitungssystem- und Anlagenbau (κρατική ενίσχυση NN 3/98),
Schiess Wema GmbH (κρατική ενίσχυση NN 68/98), Auerbach
Maschinenfabrik GmbH (κρατική ενίσχυση NN 46/98), Thüringer
Pianoforte GmbH (κρατική ενίσχυση N 18/2000).

L 31/86
(52)
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Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι ανάγκες χρηµατοδότησης που
προβλέπονται στο κοινοποιηθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης
ανέρχονται συνολικά σε 2 291 000 γερµανικά µάρκα. Σε
κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζονται όλες οι δαπάνες αναδιάρθρωσης και να διευκρινίζεται ο τρόπος επιµερισµού τους µεταξύ των κρατικών
φορέων και του αποδέκτη της ενίσχυσης. Στην κοινοποίηση,
η οποία περιελάµβανε την κατανοµή αυτή, αναφερόταν ότι
µόνο οι 213 000 γερµανικών µάρκων του πιστωτικού ορίου
τρέχοντος λογαριασµού αποτελούσαν συνεισφορά του επενδυτή. Αν ληφθεί υπόψη ότι µια τροποποίηση του σχεδίου
αναδιάρθρωσης είναι δυνατό να εξετασθεί µόνον υπό ορισµένες προϋποθέσεις και ότι η περίοδος που επρόκειτο να
καλύψει η συγκεκριµένη αναδιάρθρωση έληξε το 1999, η
Επιτροπή συµπεραίνει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος προκειµένου να τροποποιηθεί µε αναδροµική ισχύ το κοινοποιηθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ως εκ τούτου, γίνεται δεκτό
ότι το συνολικό κόστος της αναδιάρθρωσης ανέρχεται στο
ποσό των 2 291 000 γερµανικών µάρκων και ότι η ιδία
συνεισφορά του επενδυτή υπό µορφή πιστωτικού ορίου της
Deutsche Bank µε σκοπό τη χρηµατοδότηση του εν λόγω
κόστους ισούται µε 213 000 γερµανικών µάρκων.

(54)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση ύψους 356 966 γερµανικών µάρκων που προήλθε από την εγγύηση του οµόσπονδου κρατιδίου και από την επιδότηση επιτοκίου βασίζεται σε
εγκεκριµένα καθεστώτα ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριµένες ενισχύσεις θεωρούνται υφιστάµενες ενισχύσεις κατά
την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999. Τούτο σηµαίνει ότι δεν
είναι απαραίτητο να εξετάσει η Επιτροπή στην παρούσα
απόφαση το κατά πόσο οι ενισχύσεις αυτές συµβιβάζονται
µε την κοινή αγορά. Εξάλλου, οι εν λόγω υφιστάµενες
ενισχύσεις πρόκειται να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των ενισχύσεων υπό το πρίσµα της αρχής της αναλογικότητας σύµφωνα µε το σηµείο 3.2.2 περίπτωση iii) των
κατευθυντήριων γραµµών.

(55)

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το στοιχείο ενίσχυσης του δανείου
ύψους 415 000 γερµανικών µάρκων ανέρχεται σε 356 966
γερµανικών µάρκων, είναι απαραίτητο να εξετασθεί κατά
πόσον τα υπόλοιπα 58 034 γερµανικών µάρκων µπορούν να
θεωρηθούν ιδία συνεισφορά του επενδυτή κατά την έννοια
των κατευθυντήριων γραµµών.

(56)

Στις κατευθυντήριες γραµµές αναφέρεται ότι ο αποδέκτης
της ενίσχυσης οφείλει κανονικά να συνεισφέρει και ο ίδιος
σηµαντικά στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, είτε µε δικούς του
πόρους είτε µε δανειακή χρηµατοδότηση. Σύµφωνα µε την
πρακτική της Επιτροπής, η έννοια της «δανειακής χρηµατοδότησης» ισοδυναµεί µε τη χρηµατοδότηση υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(57)

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην προκείµενη περίπτωση ένα
και το αυτό δάνειο εµπεριέχει περισσότερα στοιχεία ενίσχυσης. Αν η Επιτροπή έπρεπε να εξετάσει το δάνειο σε
συνάρτηση αποκλειστικά και µόνο µε µια εγγύηση του οµόσπονδου κρατιδίου ή µια επιδότηση επιτοκίου, η εξέταση
αυτή θα οδηγούσε, ενδεχοµένως, στο συµπέρασµα ότι το
τµήµα της ενίσχυσης το οποίο δεν καλύπτεται από κρατικά
κεφάλαια και για το οποίο ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει
έχει καλυφθεί από την ιδιωτική τράπεζα ή µε άλλες ασφάλειες αποτελεί πράγµατι ιδία συνεισφορά του επενδυτή, στο
µέτρο που οι λοιποί όροι του δανείου αντιστοιχούν στους
συνήθεις όρους της αγοράς.

(58)

Πλην όµως, στην παρούσα υπόθεση δεν είναι δυνατό να
συναχθεί κάτι τέτοιο. Αφενός, σε ό,τι αφορά το τµήµα που
δεν καλύπτεται από την εγγύηση του οµόσπονδου κρατιδίου, δεν ίσχυσαν οι συνήθεις όροι της αγοράς, δεδοµένου
ότι το επιτόκιο επιδοτείτο από το κράτος. Αφετέρου, έπειτα
από εξέταση του στοιχείου ενίσχυσης της επιδότησης επιτοκίου, συνάγεται ότι για το άλλο τµήµα του δανείου δεν
ίσχυσαν οι συνήθεις όροι της αγοράς, και τούτο λόγω της
παρασχεθείσας εγγύησης του οµόσπονδου κρατιδίου.

(59)

Για τους προεκτεθέντες λόγους, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
σωρευτική επίδραση των διαφόρων στοιχείων ενίσχυσης
εµποδίζει την αξιολόγηση του υπολοίπου ποσού των
58 034 γερµανικών µάρκων ως χρηµατοδότησης υπό τους
συνήθεις όρους της αγοράς.

(60)

Με βάση το σκεπτικό που αναπτύσσεται στις αιτιολογικές
σκέψεις 55 έως 59, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ιδία συνεισφορά του επενδυτή στην αναδιάρθρωση έχει ως εξής:

4. Εξέταση της ενίσχυσης υπό το πρίσµα της αρχής της
αναλογικότητας
(53)

Με βάση τα αναφερόµενα στις αιτιολογικές σκέψεις 39 έως
52, η Επιτροπή συνάγει ότι η χρηµατοδότηση της αναδιάρθρωσης από κρατικούς πόρους έχει ως εξής:
Κρατική χρηµατοδότηση:
Πόροι από το κοινό πρόγραµµα οµοσπονδιακής κυβέρνησης/οµόσπονδων κρατιδίων
(εγκεκριµένο καθεστώς) (1)

344 000 DEM

Επιδοτήσεις για επενδύσεις (εγκεκριµένο
καθεστώς) (2)

39 000 DEM

Πρόγραµµα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (3)

140 000 DEM

Επιχορήγηση για έξοδα προσωπικού (4)

130 000 DEM

Υπό όρους αποπληρωτέο δάνειο

960 000 DEM

Εγγύηση του οµόσπονδου κρατιδίου για το
80 % του δανείου για επενδύσεις (5) και επιδότηση επιτοκίου (6)

356 966 DEM

Σύνολο

1 969 966 DEM

(1) 26ο πρόγραµµα-πλαίσιο, κρατική ενίσχυση Ν 123/97, που εγκρίθηκε από
την Επιτροπή στις 30 Ιουλίου 1997 (κοινό σχέδιο οµοσπονδιακής
κυβέρνησης/οµόσπονδων κρατιδίων).
(2) Έκτακτη απόσβεση φόρου 1997-1999, κρατική ενίσχυση NN 47/94.
(3) Πρόγραµµα για τις ΜΜΕ της Θουριγγίας, κρατική ενίσχυση N 480/94.
(4) Κρατική ενίσχυση NN 107/97, βάσει του άρθρου 10 του κώδικα κοινωνικής νοµοθεσίας ΙΙΙ, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 8 ∆εκεµβρίου
1997.
5
( ) Εγκεκριµένο καθεστώς, κρατική ενίσχυση N 117/96, που εγκρίθηκε από
την Επιτροπή την 1η ∆εκεµβρίου 1996.
(6) Πρόγραµµα ανασυγκρότησης ERP, εγκεκριµένο καθεστώς N 563/c/94,
που εγκρίθηκε από την Επιτροπή την 1η ∆εκεµβρίου 1994.
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Ίδια συνεισφορά του επενδυτή:
Καταβληθέν κεφάλαιο κατά τη σύσταση της
ΚΗΚ
Πιστωτικό όριο

50 000 DEM
213 000 DEM
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(61)

(62)

(63)

(64)
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Η Επιτροπή εκτιµά ότι η ένταση ενίσχυσης της αναδιάρθρωσης ισούται µε 86 % και ότι η ιδία συνεισφορά του
επενδυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,5 % (15).
Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η KHK είναι µικροµεσαία επιχείρηση η οποία σήµερα απασχολεί 27 εργαζόµενους και η
οποία εδρεύει σε περιοχή που είναι επιλέξιµη για την
παροχή κρατικών ενισχύσεων. Σε παλαιότερες υποθέσεις που
απασχόλησαν την Επιτροπή και αφορούσαν µικρές και
µεσαίες ανατολικογερµανικές επιχειρήσεις, η Επιτροπή ενέκρινε την παροχή ενισχύσεων σε τέτοιες επιχειρήσεις, έχοντας διαπιστώσει ότι η συνεισφορά του επενδυτή στις
περιπτώσεις αυτές ήταν, αντιστοίχως, µεγάλου ύψους (16).
Στις εν λόγω περιπτώσεις, οι χορηγηθείσες ενισχύσεις είχαν
περιορισµένες συνέπειες για τη ρευστότητα, µε αποτέλεσµα
να εµποδισθεί η εισροή πλεονάζοντος ρευστού στις επιχειρήσεις, το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη
χρηµατοδότηση επιθετικών και στρεβλωτικών πρακτικών
έναντι των ανταγωνιστών. Πέραν αυτού, οι επενδυτές είχαν
συνεισφέρει οι ίδιοι κεφάλαια για την αναδιάρθρωση από
την προσωπική τους περιουσία.
Στην υπό εξέταση περίπτωση, το µεγαλύτερο τµήµα της
ενίσχυσης (1,01 εκατ. γερµανικών µάρκων) παρέχεται κατ’
εφαρµογή εγκεκριµένων καθεστώτων. Η µεµονωµένη ενίσχυση, δηλαδή ένα υπό όρους αποπληρωτέο δάνειο ύψους
960 000 γερµανικών µάρκων, χρησιµοποιήθηκε για την
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Τούτο
σηµαίνει ότι η επίδραση της ενίσχυσης στη ρευστότητα ήταν
περιορισµένη. Εξάλλου, αµφότερα τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην επιχείρηση ασφαλίστηκαν µε προσωπικές
εγγυήσεις των τεσσάρων επενδυτών. Τούτο σηµαίνει ότι οι
επενδυτές συνεισέφεραν οι ίδιοι κεφάλαια για την αναδιάρθρωση από την προσωπική τους περιουσία.
Για τους προεκτεθέντες λόγους, η Επιτροπή εκτιµά ότι η
συνεισφορά του αποδέκτη της ενίσχυσης είναι άξια λόγου
κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών. Η Επιτροπή
συµπεραίνει, εποµένως, ότι η υπό εξέταση ενίσχυση πληροί
την προϋπόθεση που καθορίζεται στο σηµείο 3.2.2

(15) Το υπολειπόµενο ποσό του δανείου (58 034 γερµανικών µάρκων), το
οποίο αντιστοιχεί στο 2,5 % του κόστους της αναδιάρθρωσης, δεν
θεωρείται ούτε ιδία συνεισφορά του επενδυτή ούτε κρατική ενίσχυση.
16
( ) Υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων NN 131/96 GMB Magnete Bitterfeld
(12 %), NN 61/98 Stahl- und Maschinenbau Rostock (12 %) και C
27/98 Draiswerke (11 %).
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περίπτωση iii) των κατευθυντήριων γραµµών, όπου προβλέπεται ότι το ύψος της εκάστοτε ενίσχυσης πρέπει να είναι
ανάλογο του κόστους και του οφέλους της αναδιάρθρωσης.
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(65)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Γερµανία χορήγησε την υπό εξέταση ενίσχυση κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος
3 της συνθήκης ΕΚ. Εντούτοις, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η
ενίσχυση είναι συµβιβάσιµη µε το άρθρο 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, διότι συνάδει µε τις
κατευθυντήριες γραµµές του 1994 σχετικά µε την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η ενίσχυση ύψους 491 000 ευρώ (960 000 γερµανικών µάρκων)
την οποία χορήγησε η Γερµανία στην εταιρεία KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά, δυνάµει
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στην απόφαση 2001/781/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεµβρίου 2001, σχετικά µε την κατάρτιση
εγχειριδίου των υπηρεσιών ποαραλαβής και γλωσσαρίου των πράξεων που µπορούν να κοινοποιηθούν ή να επιδοθούν,
σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη
µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 298 της 15ης Νοεµβρίου 2001)
Σελίδα 232, παράρτηµα Ι µέρος ΙΙ.Β «ΑΥΣΤΡΙΑ», στήλη 2, έναντι του ταχυδροµικού κώδικα 4800:
αντί:

«Attang-Puchheim»,

διάβαζε: «Attnang-Puchheim».
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