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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 522/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαρτίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 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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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23.3.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 22ης Μαρτίου 2002, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
624
999
052
204
999
052
204
999
052
204
212
220
421
448
624
999
052
600
999
060
388
400
404
508
512
524
528
720
728
999
388
400
512
528
999

199,0
153,7
239,1
212,2
201,0
134,0
27,7
80,8
144,3
60,1
102,2
62,8
50,3
49,0
45,4
29,6
26,7
73,3
48,2
43,5
49,6
46,5
40,7
104,0
114,0
96,8
81,5
88,0
75,1
86,9
113,2
131,3
93,2
75,3
120,0
71,8
72,4
84,9

0707 00 05
0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 523/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 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. 411/
2002 (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 Απριλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 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.
329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
288 της 25.10.1974, σ. 1.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23.3.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 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

37,75

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

21,00

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

21,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

41,00

1102 20 10 9200

30,10

1102 20 10 9400

25,80

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

38,70

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. 524/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
περί τροποποιήσεως των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1938/2001, (ΕΚ) αριθ. 1939/2001 και (ΕΚ) αριθ.
1940/2001 σχετικά µε την έναρξη διαρκούς δηµοπρασίας για την επαναπώληση, στην εσωτερική αγορά
της Κοινότητας, ρυζιού που έχουν στην κατοχή τους ο ισπανικός, ο ελληνικός και ο ιταλικός οργανισµός
παρέµβασης, για να χρησιµοποιηθεί στις ζωοτροφές
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

α) — εάν ο υποβάλλων προσφορά είναι παρασκευαστής ζωοτροφών:
να χρησιµοποιήσει τις ζωοτροφές το αργότερο εντός
τριών µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας, το
ρύζι για το οποίο έχει ανακηρυχθεί υπερθεµατιστής,
εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας, και να προβεί αµέσως,
υπό τον έλεγχο των αρµοδίων αρχών, σε τόπο που
καθορίζεται σε συµφωνία µε τις αρχές αυτές, στις επεξεργασίες που αναφέρονται στο παράρτηµα II, µε σκοπό
να διασφαλιστεί ο έλεγχος της χρησιµοποίησης του
ρυζιού και η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο
β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

— εάν ο υποβάλλων προσφορά είναι µονάδα επεξεργασίας
ρυζιού:

Η πείρα απέδειξε ότι είναι δαπανηρές οι σηµερινές δεσµεύσεις που πρέπει να αναλάβουν οι υποβάλλοντες προσφορά
— όπως αυτές προβλέπονται από τους κανονισµούς της
Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1938/2001 (3), (ΕΚ) αριθ. 1939/
2001 (4) και (ΕΚ) αριθ. 1940/2001 (5), όπως τροποποιήθηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 15/2002 (6).

(1)

Η αποτελεσµατικότητα του µέτρου µπορεί να βελτιωθεί προβλέποντας εναλλακτική λύση στη σηµερινή υποχρέωση της
εκ των προτέρων µεταποίησης του ρυζιού paddy σε προϊόν
αποφλοιωµένο και θραυσµένο, µε τη µεταποίησή του σε
λευκασµένο ρύζι· οι νέες προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας τη
χρήση του ρυζιού εκτός της αλυσίδας της ανθρώπινης κατανάλωσης, επιτρέπουν να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία οι
βιοµηχανίες επεξεργασίας ρυζιού.

(2)

Για να αντιµετωπισθούν το συντοµότερο δυνατό οι δυσκολίες τις οποίες συναντούν οι υποβάλλοντες προσφορά, πρέπει να προβλεφθεί έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού
την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του· δεδοµένου ότι
σηµειώνεται καθυστέρηση στη διάθεση του ρυζιού που τίθεται προς πώληση, πρέπει να καθοριστεί µια ηµεροµηνία
µεταγενέστερη από την τελευταία µερική δηµοπρασία.

(3)

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

(4)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1938/2001, (ΕΚ) αριθ. 1939/2001 και
(ΕΚ) αριθ. 1940/2001 τροποποιούνται ως εξής:

να προβεί στις επεξεργασίες που προβλέπονται στο
παράρτηµα III, το αργότερο εντός δύο µηνών από την
ηµεροµηνία της δηµοπρασίας, του ρυζιού για το οποίο
έχει ανακηρυχθεί υπερθεµατιστής, και να ενσωµατώσει το
προϊόν αυτό στις ζωοτροφές εντός προθεσµίας τεσσάρων
µηνών που λογίζεται από την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας·
β) να αναλάβουν τις δαπάνες της µεταποίησης που αναφέρεται
στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ·
γ) να τηρούν λογιστικά βιβλία αποθήκης που επιτρέπει να
επαληθεύεται ότι έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις τους.»
2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.

Οι προσφορές είναι έγκυρες µόνο εάν συνοδεύονται:

α) από την απόδειξη ότι ο υποβάλλων προσφορά έχει προβεί σε
σύσταση εγγύησης δεκαπέντε ευρώ ανά τόνο·
β) από την απόδειξη ότι ο υποβάλλων προσφορά είναι παρασκευαστής ζωοτροφών ή µονάδα επεξεργασίας ρυζιού·
γ) από την έγγραφη δέσµευση του υποβάλλοντος προσφορά
ότι θα προβεί σε σύσταση εγγύησης, ύψους ίσου προς τη
διαφορά µεταξύ της τιµής παρέµβασης του ρυζιού paddy
που ισχύει την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, προσαυξηµένης κατά δεκαπέντε ευρώ, και της τιµής που προσφέρει
ανά τόνο ρυζιού, το αργότερο δύο εργάσιµες ηµέρες από
την ηµέρα λήψης της δήλωσης κατακύρωσης της δηµοπρασίας.»

1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

3. Στο άρθρο 5, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:

«2.
Οι υποβάλλοντες προσφορά αναλαµβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

«2.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την επόµενη
µερική δηµοπρασία λήγει κάθε Τετάρτη, ώρα 12.00 (τοπική
ώρα Βρυξελλών), µε εξαίρεση την 27η Μαρτίου και την 8η
Μαΐου 2002.

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
263 της 3.10.2001, σ. 11.
263 της 3.10.2001, σ. 15.
263 της 3.10.2001, σ. 19.
4 της 8.1.2002, σ. 3.

3.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την τελευταία
µερική δηµοπρασία λήγει στις 29 Μαΐου 2002, ώρα 12.00
(τοπική ώρα Βρυξελλών).»
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4. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο γ) αποδεσµεύεται κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που
έχουν χρησιµοποιηθεί µόνο εάν ο οργανισµός παρέµβασης έχει
προβεί σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους, για να βεβαιωθεί
για τη µεταποίηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού.
Ωστόσο, η εγγύηση αποδεσµεύεται καθ’ ολοκληρία:
— εάν προσκοµιστεί η απόδειξη της επεξεργασίας που προβλέπεται στο παράρτηµα II και εάν έχει ενσωµατωθεί τουλάχιστον ποσοστό 95 % των λεπτών θραυσµάτων ή/και των
τεµαχίων που έχουν παραχθεί,
— εάν προσκοµιστεί η απόδειξη που προβλέπεται στο
παράρτηµα III και έχει ενσωµατωθεί στις σύνθετες ζωοτροφές τουλάχιστον το 95 % του λευκασµένου ρυζιού που έχει
παραχθεί.»

5. Το περιεχόµενο του τίτλου του παραρτήµατος II αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:

«Επεξεργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχείο α) πρώτη περίπτωση.»
6. Εισάγεται το ακόλουθο παράρτηµα ΙΙΙ:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

23.3.2002

1. Το ρύζι paddy πρέπει να υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία,
εις τρόπον ώστε να παραχθεί τουλάχιστον 70 % λευκασµένου ρυζιού, εκφραζόµενο σε βάρος ρυζιού paddy.
Το παραγόµενο λευκασµένο ρύζι:
— περιλαµβάνει ποσοστό ολόκληρων κόκκων ίσο µε εκείνο
που διαπιστώθηκε στο αντιπροσωπευτικό δείγµα που
ελήφθη κατά τη στιγµή παραλαβής του ρυζιού που
κατακυρώθηκε,
— εµφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά και αντιπροσωπεύει την
ίδια ποικιλία µε το ρύζι που κατακυρώθηκε.
2. Το προϊόν που λαµβάνεται µετά τη µεταποίηση πρέπει να
ιχνηθετείται µε τη χρωστική “µπλε πατεντέ V E131” ή “πράσινο όξινο λαµπρό BS (πράσινο λισσαµίνης) E142”, κατά
τρόπον ώστε να µπορεί να αναγνωρίζεται.»
7. Τα παραρτήµατα III και IV καθίστανται αντιστοίχως παραρτήµατα IV και V.
Άρθρο 2
Το παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1940/2001 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3

Επεξεργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κατά την παραλαβή του, το ρύζι πρέπει να υποβληθεί στις
ακόλουθες επεξεργασίες:

Εφαρµόζεται από τη µερική δηµοπρασία για την οποία η προθεσµία
υποβολής των προσφορών λήγει στις 3 Απριλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

23.3.2002

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθεµατοποίησης

Ποσότητες

Formigliana
(Vercelli)

671,630

Casalvolone
(Novara)

395,410

Villa Poma
(Mantova)

527,660

Racconigi
(Cuneo)

2 003,840

Pontelangorino
(Ferrara)

9 098,844

Casaletto Vaprio
(Cremona)

6 054,900

Novara

419,880

La Spezia

629,230

Cambiano
(Torino)

2 252,637

Sannazzaro
(Pavia)

1 462,150

Camisano Vicentino
(Vicenza)

11 172,545

Mede
(Pavia)

426,350

Moncrivello
(Vercelli)

2 274,650

Castellazzo Bormida
(Alessandria)

391,970

Mandrogne
(Alessandria)

537,260

Fossano
(Cuneo)

1 034,580

Σύνολο

39 353,536»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 525/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
για παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 174/1999 για τον καθορισµό των ειδικών λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά
εξαγωγής και των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων
σηµερινού καθεστώτος, πρέπει να µετατεθεί η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τη ποσόστωση που αφορά την
περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002 έως τις 30 Ιουνίου
2003.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
156/2002 (4), προβλέπει στο άρθρο 20α τις διατάξεις που
εφαρµόζονται στη διαχείριση της ποσόστωσης γάλακτος σε
σκόνη που εξάγεται προς τη ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, στο
πλαίσιο του µνηµονίου συµφωνίας το οποίο συνήφθη
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆οµινικανής
∆ηµοκρατίας και εγκρίθηκε µε την απόφαση 98/486/ΕΚ του
Συµβουλίου (5). Λόγω των δυσχερειών που συνδέονται µε τη
θέση σε εφαρµογή του εν λόγω µνηµονίου και οι οποίες θα
µπορούσαν να καταστήσουν αναγκαίες τροποποιήσεις του

(1)

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 20α παράγραφος 7 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 174/1999, για την ποσόστωση που αφορά την περίοδο
από την 1η Ιουλίου 2002 έως τις 30 Ιουνίου 2003, οι αιτήσεις
πιστοποιητικών υποβάλλονται από την 1η έως τις 10 Μαΐου 2002.
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, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
20 της 27.1.1999, σ. 8.
25 της 29.1.2002, σ. 24.
218 της 6.8.1998, σ. 45.

23.3.2002

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 526/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στον αµπελοοινικό τοµέα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 24ης
Απριλίου 2001, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, όσον
αφορά τις σχετικές µε τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα
συναλλαγές µε τρίτες χώρες (1), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 885/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 7 και το
άρθρο 9 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 63 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για
κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (3), έχει περιορίσει τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα
προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα στις ποσότητες και στις
δαπάνες που έχουν συµφωνηθεί στη συµφωνία επί της γεωργίας, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

(2)

Στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 έχουν
καθοριστεί οι συνθήκες µε τις οποίες µπορούν να ληφθούν
από την Επιτροπή ειδικά µέτρα για να αποφευχθεί η υπέρβαση της προβλεπόµενης ποσότητας ή του διαθέσιµου
προϋπολογισµού στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής.

(3)

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή στις 20
Μαρτίου 2002 σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών
εξαγωγής, οι ποσότητες που είναι ακόµα διαθέσιµες για την
περίοδο έως τις 30 Απριλίου 2002, για τις ζώνες προορισµού 1) Αφρική και 3) Ανατολική Ευρώπη, που αναφέρο-

νται στο άρθρο 9 παράγραφος 5α του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 883/2001, υπάρχει κίνδυνος να υπερβληθούν χωρίς
περιορισµούς όσον αφορά την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαµβάνουν προκαθορισµό της επιστροφής. Πρέπει, συνεπώς, να εφαρµοσθεί ενιαίο ποσοστό
αποδοχής των αιτήσεων που υποβλήθηκαν µεταξύ 16 και
19 Μαρτίου 2002 και να ανασταλεί για τις ζώνες αυτές έως
την 1η Μαΐου 2002 η έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και η υποβολή των αιτήσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής
στον αµπελοοινικό τοµέα για τα οποία οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί
µεταξύ 16 και 19 Μαρτίου 2002 βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
883/2001 εκδίδονται µέχρι ποσοστού 57,09 % των ζητούµενων
ποσοτήτων για τη ζώνη 1) Αφρική και µέχρι ποσοστού 8,48 % των
ποσοτήτων που ζητήθηκαν για τη ζώνη 3) Ανατολική Ευρώπη.
2.
Για τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα, η έκδοση των
πιστοποιητικών εξαγωγής για τα οποία οι προαναφερθείσες στην
παράγραφο 1 αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Μαρτίου 2002,
καθώς και η υποβολή, από τις 23 Μαρτίου 2002, των αιτήσεων
πιστοποιητικών εξαγωγής αναστέλλονται για τις ζώνες 1) Αφρική
και 3) Ανατολική Ευρώπη έως την 1η Μαΐου 2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαρτίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 54.
(3) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 527/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Μάρτιο 2002 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται
από τις συµφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα µε τη ∆ηµοκρατία της Πολωνίας, τη ∆ηµοκρατία της
Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/97 της Επιτροπής, της 29ης
Σεπτεµβρίου 1997, περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή,
στον τοµέα του χοιρείου κρέατος, του καθεστώτος που προβλέπεται από τους κανονισµούς (ΕΚ) 1727/2000, (ΕΚ) αριθ. 2290/
2000, (ΕΚ) αριθ. 2433/2000, (ΕΚ) αριθ. 2434/2000, (ΕΚ) αριθ.
2435/2000, (ΕΚ) αριθ. 2851/2000, του Συµβουλίου και για την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2698/93 και (ΕΚ) αριθ.
1590/94 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το δεύτερο τρίµηνο του 2002 αφορούν
ποσότητες χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και,
συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Είναι σκόπιµο να επιστήσουµε την προσοχή των οικονοµικών
φορέων στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για τα προϊόντα που πληρούν όλους
τους όρους που αναφέρονται στις κτηνιατρικές διατάξεις
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002 βάσει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1898/97, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα.
2.
Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους των κτηνιατρικών διατάξεων
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 58.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο
από την 1η Απριλίου έως τις 31 Ιουνίου 2002

1
2
3
4
H1
7
8
9
T1
T2
T3
S1
S2
B1
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 528/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Μάρτιο 2002 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται
από τη συµφωνία που συνήψε η Κοινότητα µε τη Σλοβενία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 571/97 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 1997, περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή στον
τοµέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος που προβλέπει στην
ενδιάµεση συµφωνία µεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και της Σλοβενίας αφετέρου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος
4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβλήθηκαν για το δεύτερο τρίµηνο του 2002 αφορούν
ποσότητες χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και,
συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη
διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη περίοδο.

(3)

Είναι σκόπιµο να επιστήσουµε την προσοχή των οικονοµικών
φορέων στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για προϊόντα που πληρούν όλους

τους όρους που αναφέρονται στις κτηνιατρικές διατάξεις
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002, βάσει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 571/97, θα γίνουν αποδεκτές σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.
2.
Για τις δέκα πρώτες ηµέρες της περιόδου από 1ης Ιουλίου
έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2002, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για
τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει
να υποβάλλονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 571/97.
3.
Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους των κτηνιατρικών διατάξεων
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 85 της 27.3.1997, σ. 56.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο
από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(σε t)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα
για την περίοδο από
την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2002

23
24
25
26

284,4
98,3
93,9
612,6
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23.3.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 529/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Μάρτιο 2002 για άδειες εισαγωγής, βάσει των καθεστώτων δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για
ορισµένα προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος, για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30
Ιουνίου 2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1486/95 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1995, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής στον τοµέα του χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/
2001 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το
δεύτερο τρίµηνο του 2002 αφορούν ποσότητες χαµηλότερες από

τις διαθέσιµες ποσότητες και, συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν
πλήρως,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής που υποβάλλονται για την περίοδο
από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002 βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1486/95, θα γίνουν αποδεκτές σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 58.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100
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23.3.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 530/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Μάρτιο 2002 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος βάσει
του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το άνοιγµα
και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το χοίρειο κρέας, και
για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τους όρους που αναφέρονται στις κτηνιατρικές διατάξεις
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1432/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου
για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών
δασµολογικών ποσοστώσεων για το χοίρειο κρέας, και για ορισµένα
άλλα γεωργικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 4
παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το δεύτερο τρίµηνο του 2002 αφορούν χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και δύνανται συνεπώς
να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθορισθεί η διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη περίοδο.

(3)

Είναι σκόπιµο να επιστήσουµε την προσοχή των οικονοµικών
φορέων στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για τα προϊόντα που πληρούν όλους

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002 βάσει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1432/94, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα I.
2.
Για την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου
2002, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1432/94.
3.
Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους των κτηνιατρικών διατάξεων
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 14.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002

1

100,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(σε t)
Οµάδα

1

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα
για την περίοδο από την
1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2002

5 154
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 531/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς
κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδείκνυται να καθοριστεί η µέγιστη επιστροφή.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή ρυζιού.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 15
έως τις 21 Μαρτίου 2002 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της
επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαρτίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 532/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
για την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/
2001
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού 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,

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/2001 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν
υποβληθεί από την 15η έως τις 21 Μαρτίου 2002, σε
193,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/2001.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαρτίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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(4)
(5)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 533/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/2001
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού 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,

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/2001 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από
την 15η έως τις 21 Μαρτίου 2002 σε 203,00 EUR/t, στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2009/2001.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαρτίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 534/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2002
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού 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,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται
βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 15 έως τις 21
Μαρτίου 2002, σε 307,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαρτίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 535/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2002
για την τροποποίηση του παραρτήµατος Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την τροποποίηση της απόφασης 2000/330/ΕΚ
γάζονται στο πλαίσιο του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για τη βρουκέλωση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1964, περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου τα οποία επηρεάζουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο βοοειδών και χοιροειδών (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/298/ΕΚ της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στις 11 Οκτωβρίου 1999 η επιστηµονική επιτροπή για την
υγεία και την ορθή µεταχείριση των ζώων ενέκρινε έκθεση (3)
σχετικά µε την τροποποίηση των τεχνικών παραρτηµάτων
της οδηγίας του Συµβουλίου 64/432/ΕΟΚ προκειµένου να
ληφθούν υπόψη οι επιστηµονικές εξελίξεις σχετικά µε τη
φυµατίωση, τη βρουκέλωση και την ενζωοτική λεύκωση των
βοοειδών.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω έκθεση, οι δοκιµές για τη βρουκέλωση πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε το εγχειρίδιο
προτύπων για τις διαγνωστικές δοκιµές και τα εµβόλια,
τρίτη έκδοση του 1996, του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών
(∆ΓΕ).

(3)

Τον Αύγουστο του 2001 το διεθνές γραφείο επιζωοτιών
δηµοσίευσε την τέταρτη έκδοση του 2000 του εν λόγω
εγχειριδίου, η οποία περιλαµβάνει ορισµένες τροποποιήσεις
στην περιγραφή των δοκιµών για τη βρουκέλωση.

(4)

Κατέστη συνεπώς αναγκαία η τροποποίηση του παραρτήµατος Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ προκειµένου να καθοριστούν διαδικασίες δοκιµών εφαρµόσιµες για σκοπούς
επιτήρησης και για εµπορικούς σκοπούς εντός της Κοινότητας, οι οποίες να ανταποκρίνονται όσο το δυνατό περισσότερο στα πρότυπα του ∆ΓΕ λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη
τις συµβουλές της επιστηµονικής επιτροπής και των εθνικών
εργαστηρίων αναφοράς των κρατών µελών, τα οποία συνερ-

(5)

Η απόφαση 2000/330/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2000, για την έγκριση των δοκιµών για την ανίχνευση
αντισωµάτων κατά της βρουκέλωσης των βοοειδών στο
πλαίσιο της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ (4) πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Η απόφαση 2000/330/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
Η δοκιµή σύνδεσης του συµπληρώµατος, οι δοκιµές βρουκελικού αντιγόνου εντός ρυθµιστικού διαλύµατος και οι δοκιµές
ELISA οι οποίες εκτελούνται όπως προβλέπεται στο παράρτηµα
Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ εγκρίνονται για σκοπούς πιστοποίησης.»
2. Το παράρτηµα απαλείφεται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 21 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.
(2) ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 63.
(3) SANCO/B3/R10/1999.

(4) ΕΕ L 114 της 13.5.2000, σ. 37.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΒΡΟΥΚΕΛΩΣΗ

1.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Όταν µε τροποποιηµένη οξεάντοχη ή ανοσοειδική χρώση αποδεικνύεται η παρουσία οργανισµών της µορφολογίας της
Brucella σε υλικό αποβολής, σε κολπικές εκκρίσεις ή στο γάλα, τεκµαίρεται βρουκέλωση, ιδίως εάν υποστηρίζεται από
ορολογικές δοκιµές.
Μετά από αποµόνωση των µικροοργανισµών, προσδιορίζεται το είδος και ο βιότυπος, µε λύση φάγων ή/και οξειδωτικές
δοκιµές µεταβολισµού, µε κριτήρια βιοχηµικά, ορολογικά ή των καλλιεργειών.
Οι τεχνικές και τα µέσα που χρησιµοποιούνται, η τυποποίησή τους και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων πρέπει να
συµφωνούν µε τα προσδιοριζόµενα στο εγχειρίδιο προτύπων για διαγνωστικές δοκιµές και εµβόλια του ∆ΓΕ, τέταρτη
έκδοση του 2000, κεφάλαιο 2.3.1 (βρουκέλωση βοοειδών), κεφάλαιο 2.4.2 (βρουκέλωση αιγοπροβάτων) και κεφάλαιο
2.6.2 (βρουκέλωση χοιροειδών).

2.

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ

2.1.

Πρότυπα

2.1.1.

Με τα στελέχη Weybridge αριθ. 99 ή USDA 1119-3 του biovar 1 του Brucella abortus πρέπει να παρασκευάζονται
όλα τα αντιγόνα που χρησιµοποιούνται στη δοκιµή ερυθρού της Βεγγάλης (Rose Bengal)(RBT), στη δοκιµή
συγκόλλησης ορού (SAT), στη δοκιµή σύνδεσης του συµπληρώµατος (CFT) και στη δακτυλιοειδή δοκιµή στο γάλα
(MRT).

2.1.2.

Ο τυποποιηµένος ορός αναφοράς για τις ανωτέρω δοκιµές είναι ο διεθνής πρότυπος ορός αναφοράς του ∆ΓΕ (OIEISS),
ο οποίος παλαιότερα καλούνταν δεύτερος διεθνής ορός κατά της B.abortus της ΠΟΥ (ISAbS).

2.1.3.

Οι
—
—
—
—

2.1.4.

Οι ανωτέρω αναφερόµενοι πρότυποι οροί διατίθενται από το Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge,
Ηνωµένο Βασίλειο.

2.1.5.

Οι πρότυποι οροί OIEISS, OIEELISAWPSS, OIEELISASPSS και OIEELISANSS είναι διεθνή πρωτογενή πρότυπα από τα
οποία πρέπει να καθιερωθούν δευτερογενή εθνικά πρότυπα αναφοράς (“πρότυπα εργασίας”) για κάθε δοκιµή σε κάθε
κράτος µέλος.

2.2.

Eνζυµοσύνδετες ανοσοπροσροφητικές δοκιµές (ELISAs) ή άλλες δοκιµές σύνδεσης για την ανίχνευση της
βοοειδούς βρουκέλωσης στον ορό ή στο γάλα

2.2.1.

Υλικό και αντιδραστήρια

πρότυποι οροί αναφοράς για τις δοκιµές ELISA είναι:
ο διεθνής πρότυπος ορός του ∆ΓΕ (OIEISS),
ο “ασθενώς θετικός” πρότυπος ορός για την ELISA του ∆ΓΕ (OIEELISAWPSS),
ο “ισχυρώς θετικός” πρότυπος ορός για την ELISA του ∆ΓΕ (OIEELISASPSS),
ο “αρνητικός” πρότυπος ορός για την ELISA του ∆ΓΕ (OIEELISANSS).

Η χρησιµοποιούµενη τεχνική και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων πρέπει να έχουν αξιολογηθεί σύµφωνα µε τις αρχές που
καθορίζονται στο κεφάλαιο 1.1.3 της τέταρτης έκδοσης του 2000 του εγχειριδίου προτύπων για διαγνωστικές δοκιµές
και εµβόλια του ∆ΓΕ και πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνουν εργαστηριακές και διαγνωστικές µελέτες.
2.2.2.

Τυποποίηση της δοκιµής

2.2.2.1. Τυποποίηση της διαδικασίας δοκιµής για µεµονωµένα δείγµατα ορού:
α) προαραίωση 1/150 του OIEISS (1) ή προαραίωση 1/2 του OIEELISAWPSS ή προαραίωση 1/16 του OIEELISASPSS
σε αρνητικό ορό (ή σε αρνητικό ορό προερχόµενο από συνένωση δειγµάτων) πρέπει να δίνουν θετική αντίδραση·
β) προαραίωση 1/600 του OIEISS ή προαραίωση 1/8 του OIEELISAWPSS ή προαραίωση 1/64 του OIEELISASPSS σε
αρνητικό ορό (ή σε αρνητικό ορό προερχόµενο από συνένωση δειγµάτων) πρέπει να δίνουν αρνητική αντίδραση·
(1) Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, οι αναφερόµενες διαλύσεις για τη σύσταση υγρών αντιδραστηρίων εκφράζονται ως, παραδείγµατος χάριν, 1/150 το οποίο σηµαίνει διάλυση 1 προς 150.
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γ) ο OIEELISANSS πρέπει να δίνει πάντα αρνητική αντίδραση.
2.2.2.2. Τυποποίηση της διαδικασίας δοκιµής για δείγµατα ορού προερχόµενα από συνένωση δειγµάτων:
α) προαραίωση 1/150 του OIEISS ή προαραίωση 1/2 του OIEELISAWPSS ή προαραίωση 1/16 του OIEELISASPSS σε
αρνητικό ορό (ή σε αρνητικό ορό προερχόµενο από συνένωση δειγµάτων) που αραιώνονται εκ νέου σε αρνητικό ορό,
κατά τον αριθµό δειγµάτων που απαρτίζουν το συνενωµένο δείγµα, πρέπει να δίνουν θετική αντίδραση·
β) ο OIEELISANSS πρέπει να δίνει πάντα αρνητική αντίδραση·
γ) η δοκιµή πρέπει να είναι ικανή να ανιχνεύσει την παρουσία µόλυνσης σε µεµονωµένο ζώο της οµάδας των ζώων, της
οποίας έχουν συνενωθεί τα δείγµατα ορού.
2.2.2.3. Τυποποίηση της διαδικασίας δοκιµής για συνενωµένα δείγµατα γάλακτος ή ορού γάλακτος:
α) προαραίωση 1/1 000 του OIEISS ή προαραίωση 1/16 του OIEELISAWPSS ή προαραίωση 1/125 του OIEELISASPSS
σε αρνητικό ορό (ή σε αρνητικό ορό προερχόµενο από συνένωση δειγµάτων) και εκ νέου αραίωση 1/10 σε αρνητικό
γάλα πρέπει να δίνουν θετική αντίδραση·
β) το OIEELISANSS αραιωµένο σε 1/10 σε αρνητικό γάλα πρέπει πάντα να δίνει αρνητική αντίδραση·
γ) η δοκιµή πρέπει να είναι ικανή να ανιχνεύσει την παρουσία µόλυνσης σε µεµονωµένο ζώο της οµάδας των ζώων, της
οποίας έχουν συνενωθεί τα δείγµατα γάλακτος ή ορού γάλακτος.
2.2.3.

Προϋποθέσεις για τη χρησιµοποίηση των ELISA για διάγνωση βρουκέλωσης στα βοοειδή:

2.2.3.1. Χρησιµοποιώντας τους προαναφερθέντες όρους βαθµονόµησης για δοκιµές ELISA σε δείγµατα ορού, η διαγνωστική
ευαισθησία της ELISA είναι ίση ή µεγαλύτερη από αυτήν της δοκιµής ερυθρού της Βεγγάλης (RBT) ή της δοκιµής
σύνδεσης του συµπληρώµατος (CFT) λαµβάνοντας υπόψη την επιδηµιολογική κατάσταση υπό την οποία χρησιµοποιείται.
2.2.3.2. Χρησιµοποιώντας τους προαναφερθέντες όρους βαθµονόµησης για ELISA στα συνενωµένα δείγµατα γάλακτος, η
διαγνωστική ευαισθησία της ELISA είναι ίση ή µεγαλύτερη από αυτήν της δακτυλιοειδούς δοκιµής στο γάλα λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο την επιδηµιολογική κατάσταση αλλά και τα µέσα και προβλεπόµενα ακραία συστήµατα εκτροφής.
2.2.3.3. Όπου οι δοκιµές ELISA χρησιµοποιούνται για σκοπούς πιστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 ή
για την καθιέρωση και τη διατήρηση του επίσηµου χαρακτηρισµού ενός κοπαδιού σύµφωνα µε το σηµείο 10 της
παραγράφου ΙΙ του παραρτήµατος Α, η συνένωση των δειγµάτων ορού πρέπει να εκτελείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα
αποτελέσµατα των δοκιµών να µπορούν να σχετιστούν µε αδιαµφισβήτητο τρόπο µε κάθε µεµονωµένο ζώο του οποίου
το δείγµα περιλήφθηκε στο συνενωµένο δείγµα. Οποιαδήποτε δοκιµή επιβεβαίωσης πρέπει να εκτελείται σε δείγµατα
ορού που λαµβάνονται από µεµονωµένα ζώα.
2.2.3.4. Οι δοκιµές ELISA µπορούν να εκτελούνται σε δείγµα γάλακτος προερχόµενο από γάλα που έχει συλλεχθεί από
εκµετάλλευση στην οποία αµέλγεται τουλάχιστον το 30 % των αγελάδων που προορίζονται για παραγωγή γάλακτος και
ευρίσκονται σε περίοδο θηλασµού. Εάν χρησιµοποιηθεί αυτή η µέθοδος, πρέπει να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί
ότι τα δείγµατα που λαµβάνονται για εξέταση µπορούν να σχετιστούν µε αδιαµφισβήτητο τρόπο µε τα µεµονωµένα ζώα
από τα οποία προήλθε το γάλα. Οποιαδήποτε δοκιµή επιβεβαίωσης πρέπει να εκτελείται σε δείγµατα ορού που
λαµβάνονται από µεµονωµένα ζώα.
2.3.

∆οκιµή σύνδεσης του συµπληρώµατος (CFT)

2.3.1.

Το αντιγόνο αντιπροσωπεύει βακτηριακό εναιώρηµα σε αλατούχο φαινόλη [ΝαCl 0,85 % (m/v) και φαινόλη 0,5 %
(v/v)] ή σε ρυθµιστικό διάλυµα βαρβιτάλης. Τα αντιγόνα είναι δυνατόν να παραδίδονται σε συµπυκνωµένη κατάσταση,
εφόσον ο χρησιµοποιούµενος συντελεστής αραίωσης αναγράφεται στην ετικέτα της φιάλης. Το αντιγόνο αποθηκεύεται
σε 4 °C και δεν καταψύχεται.

2.3.2.

Οι οροί πρέπει να αδρανοποιούνται ως εξής:
— βόειος ορός: σε θερµοκρασία 56 έως 60 °C για 30 έως 50 λεπτά,
— ορός χοίρου: σε θερµοκρασία 60 °C για 30 έως 50 λεπτά.

2.3.3.

Προκειµένου να επιτευχθεί η αντίδραση που αρµόζει στη δοκιµή, πρέπει να χρησιµοποιείται δόση συµπληρώµατος
υψηλότερη από την ελάχιστη δόση που είναι απαραίτητη για πλήρη αιµόλυση.

2.3.4.

Σε κάθε δοκιµή σύνδεσης του συµπληρώµατος πρέπει να τοποθετούνται οι ακόλουθοι µάρτυρες:
α) µάρτυρας της αντισυµπληρωµατικής δράσης του ορού·
β) µάρτυρας του αντιγόνου·
γ) µάρτυρας των ευαισθητοποιηµένων ερυθροκυττάρων του αίµατος·
δ) µάρτυρας του συµπληρώµατος·
ε) έλεγχος της ευαισθησίας στην έναρξη της αντίδρασης, µε χρήση θετικού ορού·
στ) έλεγχος της ειδικότητας της αντίδρασης µε χρήση αρνητικού ορού.
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Υπολογισµός των αποτελεσµάτων
Ο OIEISS περιέχει 1 000 διεθνείς µονάδες δοκιµής σύνδεσης του συµπληρώµατος (ICFTU) ανά ml. Όταν ο OIEISS
δοκιµάζεται σε συγκεκριµένη µέθοδο, το αποτέλεσµα συνιστά τον τίτλο (TOIEISS). Το αποτέλεσµα της δοκιµής για τον
ορό δοκιµής που δίνεται ως τίτλος (TTESTSERUM) πρέπει να εκφράζεται σε ICFTU ανά ml. Για τη µετατροπή του τίτλου
ενός ορού σε ICFTU, χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος για να υπολογιστεί ο παράγοντας (F) ο οποίος είναι
απαραίτητος για τη µετατροπή του τίτλου ενός αγνώστου ορού δοκιµής (TTESTSERUM) ο οποίος υποβάλλεται σε δοκιµή µε
τη συγκεκριµένη µέθοδο σε ICFTU:

και το περιεχόµενο σε διεθνείς µονάδες σύνδεσης του συµπληρώµατος ανά ml ορού δοκιµής (ICFTUTESTSERUM) µε χρήση
της εξίσωσης:

2.3.6.

Ερµηνεία των αποτελεσµάτων
Ένας ορός που περιέχει 20 ή περισσότερες ICFTU ανά ml θεωρείται θετικός.

2.4.

∆ακτυλιοειδής δοκιµή στο γάλα (MRT)

2.4.1.

Το αντιγόνο αντιπροσωπεύει βακτηριακό εναιώρηµα σε αλατούχο φαινόλη [ΝαCl 0,85 % (m/v) και φαινόλη 0,5 %
(v/v)] χρωµατισµένο µε αιµατοξυλίνη. Το αντιγόνο αποθηκεύεται σε 4 °C και δεν καταψύχεται.

2.4.2.

Η ευαισθησία του αντιγόνου πρέπει να τυποποιηθεί σε σχέση µε τον OIEISS κατά τέτοιον τρόπο ώστε το αντιγόνο να
παράγει θετική αντίδραση σε αραίωση 1/500 του OIEISS σε αρνητικό γάλα, ενώ σε αραίωση 1/1 000 να παράγει
αρνητική αντίδραση.

2.4.3.

Η δακτυλιοειδής δοκιµή εκτελείται σε δείγµατα που αντιπροσωπεύουν το περιεχόµενο εκάστου δοχείου γάλακτος ή
εκάστης δεξαµενής της εκµετάλλευσης.

2.4.4.

Τα δείγµατα γάλακτος δεν πρέπει να έχουν καταψυχθεί, θερµανθεί ή υποβληθεί σε έντονη ανατάραξη.

2.4.5.

Η αντίδραση εκτελείται χρησιµοποιώντας µία από τις ακόλουθες µεθόδους:
— σε στήλη γάλακτος ύψους τουλάχιστον 25 mm και σε όγκο γάλακτος 1 ml, στο οποίο έχουν προστεθεί 0,03 ή
0,05 ml ενός από τα τυποποιηµένα χρωµατισµένα αντιγόνα,
— σε στήλη γάλακτος ύψους τουλάχιστον 25 mm και σε όγκο γάλακτος 2 ml, στο οποίο έχουν προστεθεί 0,05 ml
ενός από τα τυποποιηµένα χρωµατισµένα αντιγόνα,
— σε όγκο γάλακτος 8 ml, στο οποίο έχουν προστεθεί 0,08 ml ενός από τα τυποποιηµένα χρωµατισµένα αντιγόνα.

2.4.6

Το µείγµα γάλακτος και αντιγόνων επωάζεται σε 37 °C για 60 λεπτά, µαζί µε θετικά και αρνητικά πρότυπα εργασίας.
Με περαιτέρω επώαση για 16 έως 24 ώρες σε θερµοκρασία 4 °C αυξάνεται η ευαισθησία της δοκιµής.

2.4.7.

Ερµηνεία των αποτελεσµάτων:
α) αρνητική αντίδραση: χρωµατισµένο γάλα, άχρωµη κρέµα·
β) θετική αντίδραση:
— γάλα και κρέµα χρωµατισµένα εξίσου ή
— άχρωµο γάλα και χρωµατισµένη κρέµα.

2.5.

∆οκιµή ερυθρού της Βεγγάλης σε πλακίδιο (Rose Bengal)(RBT)

2.5.1.

Το αντιγόνο αντιπροσωπεύει βακτηριακό εναιώρηµα σε ρυθµιστικό διάλυµα βρουκελικού αντιγόνου µε pH 3,65, µε
απόκλιση ± 0,05, χρωµατισµένο µε χρωστική ερυθρού της Βεγγάλης (Rose Bengal). Το αντιγόνο παραδίδεται έτοιµο
προς χρήση, αποθηκεύεται σε 4 °C και δεν καταψύχεται.

2.5.2.

Το αντιγόνο παρασκευάζεται χωρίς αναφορά στη συγκέντρωση των κυττάρων, αλλά η ευαισθησία του πρέπει να
τυποποιείται σε σχέση µε τον OIEISS µε τέτοιον τρόπο ώστε το αντιγόνο να παράγει θετική αντίδραση σε αραίωση του
ορού 1/45 και αρνητική αντίδραση σε αραίωση 1/55.

2.5.3.

Η δοκιµή ερυθρού της Βεγγάλης πρέπει να εκτελείται ως εξής:
α) ο ορός όγκου (20-30 µl) αναµειγνύεται µε ίσο όγκο αντιγόνου σε λευκό κεραµικό ή εµαγιέ πλακίδιο ώστε να
σχηµατίζεται ζώνη διαµέτρου περίπου 2 cm. Το µείγµα ανακινείται ελαφρώς για τέσσερα λεπτά σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος και κατόπιν παρατηρείται, σε επαρκώς φωτισµένο σηµείο, για συγκόλληση·
β) µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτοµατοποιηµένη µέθοδος, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου ευαίσθητη και
ακριβής µε τη χειροκίνητη µέθοδο.
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Ερµηνεία των αποτελεσµάτων
Οποιαδήποτε ορατή αντίδραση θεωρείται θετική, εκτός και αν υπήρξε υπερβολική ξήρανση των άκρων.
Θετικά και αρνητικά πρότυπα εργασίας πρέπει να περιλαµβάνονται σε κάθε σειρά δοκιµών.

2.6.

∆οκιµή συγκόλλησης ορού (SAT)

2.6.1.

Το αντιγόνο αντιπροσωπεύει βακτηριακό εναιώρηµα σε αλατούχο φαινόλη [ΝαCl 0,85 % (m/v) και φαινόλη 0,5 %
(v/v)]. ∆εν χρησιµοποιείται φορµαλδεΰδη.
Τα αντιγόνα είναι δυνατόν να παραδίδονται σε συµπυκνωµένη κατάσταση, εφόσον ο χρησιµοποιούµενος συντελεστής
αραίωσης αναγράφεται στην ετικέτα της φιάλης.
Στο αιώρηµα αντιγόνου µπορεί να προστεθεί EDTA σε τελική διάλυση δοκιµής 5 mM για να µειωθεί το επίπεδο ψευδών
θετικών αποτελεσµάτων στη δοκιµή συγκόλλησης ορού. Στη συνέχεια το pH 7,2 πρέπει να επαναπροσαρµοστεί στο
αιώρηµα αντιγόνου.

2.6.2.

Ο OIEISS περιέχει 1 000 διεθνείς µονάδες συγκόλλησης.

2.6.3.

Το αντιγόνο παρασκευάζεται χωρίς αναφορά στη συγκέντρωση των κυττάρων, αλλά η ευαισθητοποίησή του πρέπει να
τυποποιείται σε σχέση µε τον OIEISS µε τέτοιον τρόπο ώστε το αντιγόνο να παράγει είτε 50 % συγκόλληση µε τελική
αραίωση ορού 1/600 έως 1/1 000 είτε 75 % συγκόλληση µε τελική αραίωση ορού 1/500 έως 1/750.
Μπορεί επίσης να είναι ενδεδειγµένο να συγκρίνεται η δραστικότητα των νέων µε τις παλαιότερα τυποποιηµένες παρτίδες
αντιγόνου χρησιµοποιώντας οµάδα καθορισµένων ορών.

2.6.4.

Η δοκιµή εκτελείται είτε σε δοκιµαστικούς σωλήνες είτε σε µικροπλάκες. Το µείγµα αντιγόνου και αραιώσεων ορού
επωάζεται για 16 έως 24 ώρες σε 37 °C.
Παρασκευάζονται τρεις τουλάχιστον αραιώσεις κάθε ορού. Οι αραιώσεις του ύποπτου ορού πρέπει να εκτελούνται µε
τέτοιον τρόπο ώστε η µέτρηση της αντίδρασης στο όριο θετικότητας να καταγράφεται στο µεσαίο σωλήνα (ή τοίχωµα
για τη µέθοδο µε µικροπλάκες).

2.6.5.

Ερµηνεία των αποτελεσµάτων
Ο βαθµός συγκόλλησης της βρουκέλας στον ορό εκφράζεται σε διεθνείς µονάδες IU ανά ml.
Ορός που περιέχει 30 ή περισσότερες διεθνείς µονάδες ανά ml θεωρείται θετικός.

3.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ

3.1.

∆ερµατική δοκιµή βρουκέλωσης (BST)

3.1.1.

Προϋποθέσεις για τη χρησιµοποίηση της δοκιµής
α) Η δερµατική δοκιµή βρουκέλωσης δεν χρησιµοποιείται στην πιστοποίηση για σκοπούς ενδοκοινοτικού εµπορίου.
β) Η δερµατική δοκιµή βρουκέλωσης είναι µία από τις πλέον ειδικές δοκιµές για την ανίχνευση βρουκέλωσης σε µη
εµβολιασµένα ζώα, εντούτοις η διάγνωση δεν πρέπει να γίνεται βάσει µόνο θετικών ενδοδερµικών αντιδράσεων.
γ) Βοοειδή τα οποία έχουν εξεταστεί µε αρνητικά αποτελέσµατα σε µία από τις ορολογικές δοκιµές του παρόντος
παραρτήµατος και τα οποία αντιδρούν θετικά στη δερµατική δοκιµή βρουκέλωσης θεωρούνται µολυσµένα.
δ) Βοοειδή τα οποία έχουν εξεταστεί µε θετικά αποτελέσµατα σε µία από τις ορολογικές δοκιµές του παρόντος
παραρτήµατος µπορούν να υποβληθούν σε δερµατική δοκιµή βρουκέλωσης προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ερµηνεία
των αποτελεσµάτων των ορολογικών δοκιµών, ιδίως στις περιπτώσεις όπου, σε κοπάδια απαλλαγµένα βρουκέλωσης ή
επισήµως απαλλαγµένα βρουκέλωσης, δεν µπορεί να αποκλειστεί διασταυρούµενη αντίδραση µε αντισώµατα κατά
άλλων βακτηριδίων.

3.1.2.

Η δοκιµή πρέπει να εκτελείται µε χρήση τυποποιηµένου και καθορισµένου παρασκευάσµατος αλλεργιογόνου βρουκέλωσης που δεν περιέχει αντιγόνο λείου λιποπολυσακχαρίτη (LPS), δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να προκαλέσει µη ειδική
φλεγµονώδη αντίδραση ή να επηρεάσει επόµενες ορολογικές δοκιµές.
Ένα από αυτά τα παρασκευάσµατα είναι η βρουκελίνη INRA η οποία παρασκευάζεται από µη λείο στέλεχος B.
melitensis. Οι απαιτήσεις για την παρασκευή του αναφέρονται αναλυτικά στο τµήµα Β2 του κεφαλαίου 2.4.2 της
τέταρτης έκδοσης του 2000 του εγχειριδίου προτύπων για τις διαγνωστικές δοκιµές και τα εµβόλια του ∆ΓΕ.

3.1.3.

∆ιαδικασία δοκιµής

3.1.3.1. Όγκος 0,1 ml του αλλεργιογόνου βρουκέλωσης ενίεται ενδοδερµικά στις ουραίες πτυχές ή στο δέρµα του πλευρού ή
στο πλαϊνό τµήµα του λαιµού.
3.1.3.2. Η ανάγνωση του αποτελέσµατος γίνεται µετά από 48-72 ώρες.
3.1.3.3. Το πάχος του δέρµατος στο σηµείο της έγχυσης µετράται µε παχύµετρο πριν από την έγχυση και κατά την επανεξέταση.
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3.1.3.4. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων:
Οι ισχυρές αντιδράσεις αναγνωρίζονται εύκολα από την τοπική διόγκωση και σκλήρυνση.
∆ιόγκωση του δέρµατος 1,5 έως 2 mm θεωρείται ως θετική αντίδραση στη δερµατική δοκιµή βρουκέλωσης.
3.2.

Ανταγωνιστική ενζυµοσύνδετη ανοσοπροσροφητική δοκιµή (cELISA)

3.2.1.

Προϋποθέσεις για τη χρησιµοποίηση της δοκιµής
α) Η ανταγωνιστική ενζυµοσύνδετη ανοσοπροσροφητική δοκιµή (cELISA) δεν χρησιµοποιείται στην πιστοποίηση για
σκοπούς ενδοκοινοτικού εµπορίου.
β) Έχει δειχθεί ότι η ανταγωνιστική ενζυµοσύνδετη ανοσοπροσροφητική δοκιµή (cELISA) διαθέτει µεγαλύτερη ειδικότητα από ό,τι η έµµεση ενζυµοσύνδετη ανοσοπροσροφητική δοκιµή (iELISA) και κατά συνέπεια µπορεί να
χρησιµοποιηθεί προκειµένου να υποστηριχτεί η ερµηνεία των αποτελεσµάτων ορολογικών δοκιµών.

3.2.2.

∆ιαδικασία δοκιµής
Η δοκιµή πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγχειριδίου προτύπων για διαγνωστικές δοκιµές και εµβόλια
του ∆ΓΕ, τέταρτη έκδοση του 2000, κεφάλαιο 2.3.1 (2)(α).

4.

ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4.1.

Καθήκοντα και αρµοδιότητες
Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εγκρίνουν τα αποτελέσµατα των µελετών αξιολόγησης που αποδεικνύουν την αξιοπιστία της δοκιµής που χρησιµοποιείται στο κράτος µέλος·
β) προσδιορίζουν το µέγιστο αριθµό δειγµάτων που µπορούν να συνενωθούν στο χρησιµοποιούµενο διαγνωστικό
πακέτο ELISA·
γ) βαθµονοµούν τα τυποποιηµένα δευτερογενή εθνικά πρότυπα ορών αναφοράς (“πρότυπα εργασίας”) βάσει του
πρωτογενούς εθνικού προτύπου ορού που αναφέρεται στο σηµείο 2.1·
δ) διενεργούν ποιοτικούς ελέγχους όλων των αντιγόνων και όλων των παρτίδων διαγνωστικών πακέτων ELISA που
χρησιµοποιούνται στο κράτος µέλος·
ε) συνεργάζονται στο πλαίσιο του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για τη
βρουκέλωση.

4.2.

Κατάλογος εθνικών εργαστηρίων αναφοράς
ΒΕΛΓΙΟ
Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA/CODA)
Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles/Brussel
∆ΑΝΙΑ
Danish Veterinary Institute
Bulowsvej 27
DK-1790 Copenhagen
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)
Nationales Veterinärmedizinisches Referenzlabor für Brucellose
Postfach 33 00 13
D-14191 Berlin
ΕΛΛΑ∆Α
Κτηνιατρικό εργαστήριο Λαρίσσης
Τµήµα ∆ιαγνωστικής
6ο χλµ. Εθνικής οδού Λαρίσσης-Τρικάλων
GR-411 10 Λάρισσα
ΙΣΠΑΝΙΑ
Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe
Camino del Jau S/Ν
E-18320 Santa Fe (Granada)
ΓΑΛΛΙΑ
Laboratoire national et OIE/FAO de référence pour la brucellose
Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
BP 67
F-94703 Maisons-Alfort Cedex
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Brucellosis Laboratory
Model Farm Road
Cork
Ireland
ΙΤΑΛΙΑ
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
I-64100 Teramo
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Statelaboratory for Veterinarian Medicine
54 av Gaston Diderich
B.P. 2081
L-1020 Luxembourg
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Centraal Instituut voor DierziecteControle
CIDC-Lelystad
Houtribweg 39
PO Box 2004
8203 AA Lelystad
Nederland
ΑΥΣΤΡΙΑ
Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen
Robert-Koch-Gasse 17
A-2340 Modling
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, n.o 701
P-1549-011 Lisboa
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
National Veterinary and Food Research Institute
Hämeentie 57
PO Box 45
FIN-00581 Helsinki
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
National Veterinary Institute
S-751 89 Uppsala
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1. FAO/WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Brucellosis
Veterinary Laboratories Agency
New Haw
Addlestone
Surrey KT15 3NB
United Kingdom
2. Immunodiagnostics Department
Veterinary Sciences Division
Stoney Road Stormont
Belfast BT4 3SD
United Kingdom»
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/14/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Μαρτίου 2002
περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενηµερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Η ύπαρξη νοµοθετικών πλαισίων σε κοινοτικό και εθνικό
επίπεδο, τα οποία σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή των εργαζοµένων στην πορεία των οικείων επιχειρήσεων και στις αποφάσεις που τους αφορούν, δεν απέτρεψαν
σε όλες τις περιπτώσεις τη λήψη και την κοινοποίηση
σοβαρών αποφάσεων εις βάρος των εργαζοµένων χωρίς να
έχουν προηγηθεί επαρκείς διαδικασίες ενηµέρωσης και διαβούλευσης.

(7)

Θα πρέπει να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος και οι σχέσεις εµπιστοσύνης µέσα στην επιχείρηση µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη πρόληψη των κινδύνων, τη µεγαλύτερη
ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας και την ευκολότερη
πρόσβαση των εργαζοµένων στην µαθητεία µέσα στην επιχείρηση σε πλαίσιο ασφάλειας, την ευαισθητοποίηση των
εργαζοµένων για τις ανάγκες προσαρµογής, τη µεγαλύτερη
προθυµία των εργαζοµένων να συµµετάσχουν σε µέτρα και
ενέργειες που σκοπό έχουν να ενισχύσουν την απασχολησιµότητά τους, την προώθηση της συµµετοχής των εργαζοµένων στην πορεία και το µέλλον της επιχείρησης και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

(8)

Θα πρέπει συγκεκριµένα να προωθηθεί και να ενισχυθεί η
ενηµέρωση και η διαβούλευση σχετικά µε την κατάσταση
και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης στην επιχείρηση
καθώς και, όταν ο εργοδότης εκτιµά ότι η απασχόληση
µπορεί να κινδυνεύσει, η ενηµέρωση και διαβούλευση σχετικά µε τα πιθανώς σχεδιαζόµενα µέτρα πρόληψης, ιδίως
όσα αφορούν την κατάρτιση και βελτίωση των ικανοτήτων
των εργαζοµένων, προς αντιστάθµιση των αρνητικών επιπτώσεων ή µετριασµό τους, αλλά και την ενίσχυση της απασχολησιµότητας και προσαρµοστικότητας των οικείων εργαζοµένων.

(9)

Η έγκαιρη ενηµέρωση και διαβούλευση αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία των διαδικασιών αναδιάρθρωσης
και προσαρµογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που
δηµιουργούνται από την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας,
ιδίως µέσω της ανάπτυξης νέων τρόπων οργάνωσης της
εργασίας.

(10)

Η Κοινότητα χάραξε και εφαρµόζει στρατηγική απασχόλησης, µε άξονα τις έννοιες της «πρόβλεψης», της
«πρόληψης» και της «απασχολησιµότητας» οι οποίες θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία κάθε δηµόσιας πολιτικής που
µπορεί να επηρεάσει θετικά την απασχόληση, και σε επίπεδο
επίσης µεµονωµένων επιχειρήσεων, µέσω της ενίσχυσης του
κοινωνικού διαλόγου ώστε να διευκολυνθεί η αλλαγή χωρίς
να τεθεί σε κίνδυνο ο πρωταρχικός στόχος της απασχόλησης.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 137 παράγραφος 2,
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 (4),
υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή
συνδιαλλαγής στις 23 Ιανουαρίου 2002,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 136 της συνθήκης, η Κοινότητα και
τα κράτη µέλη έχουν ιδιαίτερο στόχο την προώθηση του
κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

(2)

Το σηµείο 17 του κοινοτικού χάρτη των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων προβλέπει, µεταξύ
άλλων, ότι η πληροφόρηση, η διαβούλευση και η συµµετοχή των εργαζοµένων πρέπει να αναπτυχθούν µε τον
κατάλληλο τρόπο, σύµφωνα µε την πρακτική που ισχύει στα
διάφορα κράτη µέλη.

(3)

Η Επιτροπή προέβη σε διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς
εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά την πιθανή
κατεύθυνση µιας κοινοτικής δράσης σχετικά µε την ενηµέρωση και τη διαβούλευση των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις της Κοινότητας.

(4)

Μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, η Επιτροπή, θεωρώντας ότι
µια κοινοτική δράση είναι σκόπιµη, διαβουλεύθηκε εκ νέου
µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε το περιεχόµενο
της σχεδιαζόµενης πρότασης και αυτοί διαβίβασαν στην
Επιτροπή τη γνώµη τους.

(5)

Ύστερα απ’ αυτή τη δεύτερη φάση διαβούλευσης, οι κοινωνικοί εταίροι δεν πληροφόρησαν την Επιτροπή για την
επιθυµία τους να κινήσουν τη διαδικασία που θα µπορούσε
να καταλήξει στη σύναψη συµφωνίας.

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

ΕΕ C 2 της 5.1.1999, σ. 3.
ΕΕ C 258 της 10.9.1999, σ. 24.
ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σ. 58.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C
219 της 30.7.1999, σ. 223), επιβεβαιωθείσα στις 16 Σεπτεµβρίου
1999 (ΕΕ C 54 της 25.2.2000, σ. 55), κοινή θέση του Συµβουλίου
της 27ης Ιουλίου 2001 (ΕΕ C 307 της 31.10.2001, σ. 16) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2002 και απόφαση
του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002.

L 80/30

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(11)

Η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς πρέπει να γίνει αρµονικά, διατηρουµένων των βασικών αξιών στις οποίες στηρίζονται οι κοινωνίες µας, µε µια οικονοµική ανάπτυξη της
οποίας θα επωφελούνται όλοι οι πολίτες.

(12)

Η είσοδος της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης στην
τρίτη της φάση επέφερε εµβάθυνση και επιτάχυνση των
ανταγωνιστικών πιέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγµα που
απαιτεί περαιτέρω στήριξη σε εθνικό επίπεδο.

(13)

Τα ήδη υφιστάµενα νοµοθετικά πλαίσια σχετικά µε την ενηµέρωση και τη διαβούλευση των εργαζοµένων σε κοινοτικό
και εθνικό επίπεδο είναι συχνά υπερβολικά προσανατολισµένα προς την εκ των υστέρων αντιµετώπιση των αλλαγών,
χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τις οικονοµικές παραµέτρους
των αποφάσεων και χωρίς να ευνοούν µια πραγµατική πρόβλεψη της εξέλιξης της απασχόλησης µέσα στην επιχείρηση
και την πρόληψη των κινδύνων.

(14)

Το σύνολο αυτών των πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών
και νοµοθετικών εξελίξεων επιβάλλει µια προσαρµογή του
υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου που θα προβλέπει τα
νοµικά και πρακτικά µέσα άσκησης του δικαιώµατος ενηµέρωσης και διαβούλευσης.

(15)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα εθνικά συστήµατα στο
πλαίσιο των οποίων η άσκηση αυτού του δικαιώµατος προϋποθέτει την εκδήλωση συλλογικής βούλησης των
δικαιούχων.

(16)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει εκείνα τα συστήµατα που
προβλέπουν µηχανισµούς άµεσης συµµετοχής των εργαζοµένων, διότι αυτοί θα µπορούν πάντοτε να επιλέξουν να
ασκήσουν το δικαίωµά τους προς ενηµέρωση και διαβούλευση µέσω των εκπροσώπων τους.

(17)
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εφαρµογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορισθεί
κατ’ επιλογή των κρατών µελών, στις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζοµένους ή στις εγκαταστάσεις που απασχολούν τουλάχιστον 20 εργαζοµένους.

(20)

Τούτο λαµβάνει υπόψη και δεν θίγει άλλα εθνικά µέτρα και
πρακτικές που αποβλέπουν στην προαγωγή του κοινωνικού
διαλόγου στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από
την παρούσα οδηγία, καθώς και στις δηµόσιες διοικήσεις.

(21)

Προσωρινά ωστόσο, τα κράτη µέλη που δεν διαθέτουν κατοχυρωµένο σύστηµα πληροφόρησης και διαβούλευσης των
εργαζοµένων ή εκπροσώπησης του προσωπικού, θα πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν ακόµα περισσότερο
το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας όσον αφορά τον αριθµό
των εργαζοµένων.

(22)

Το κοινοτικό πλαίσιο πληροφόρησης και διαβούλευσης θα
πρέπει να περιορίζει στο ελάχιστο δυνατόν τις επιβαρύνσεις
που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις εξασφαλίζοντας παράλληλα και την πραγµάτωση των χορηγουµένων δικαιωµάτων.

(23)

Ο στόχος της παρούσας οδηγίας θα επιτευχθεί µε την
καθιέρωση ενός γενικού πλαισίου που θα περιλαµβάνει τις
βασικές αρχές, τους ορισµούς και τις πρακτικές λεπτοµέρειες της ενηµέρωσης και διαβούλευσης, µε το οποίο τα
κράτη µέλη πρέπει να συµµορφωθούν αλλά και να το προσαρµόσουν στην εθνική τους πραγµατικότητα, εξασφαλίζοντας, όπου δει, πρωτεύοντα ρόλο στους κοινωνικούς εταίρους, επιτρέποντάς τους να ορίζουν ελεύθερα, δια συµφωνίας, τις πρακτικές λεπτοµέρειες ενηµέρωσης και διαβούλευσης που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες και
τις επιθυµίες τους.

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, όπως
περιγράφονται ανωτέρω, δεν µπορούν να επιτευχθούν
επαρκώς από τα κράτη µέλη, διότι επιδιώκεται η καθιέρωση
ενός πλαισίου ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εργαζοµένων καταλλήλου για το προαναφερθέν νέο ευρωπαϊκό
πλαίσιο, και µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε
επίπεδο Κοινότητας λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, η Κοινότητα µπορεί να
θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας
του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων
αυτών.

(24)

∆εν θα πρέπει να θιγούν ορισµένοι ειδικοί κανόνες ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εργαζοµένων που υπάρχουν
σε ορισµένα εθνικά δίκαια, οι οποίοι απευθύνονται σε επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις µε σκοπούς πολιτικούς, επαγγελµατικής οργάνωσης, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, επιστηµονικούς ή καλλιτεχνικούς καθώς και µε
σκοπούς ενηµέρωσης ή διατύπωσης απόψεων.

(25)

Οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να προστατευθούν από τη διάδοση ορισµένων ιδιαίτερα ευαίσθητων
πληροφοριών.

(18)

Αυτό το γενικό πλαίσιο πρέπει να στοχεύει στην καθιέρωση
ελάχιστων προδιαγραφών διακοινοτικής ισχύος χωρίς να
εµποδίζει τα κράτη µέλη να θεσπίσουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους εργαζοµένους.

(26)

Ο εργοδότης θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να µην προβαίνει σε ενηµέρωση και διαβούλευση εάν αυτό πρόκειται να
βλάψει σοβαρά την επιχείρηση ή την εγκατάσταση ή όταν
πρέπει να συµµορφωθεί αµέσως προς υπόδειξη που του
απευθύνει µια ρυθµιστική ή εποπτική αρχή.

(19)

Το γενικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει επίσης να αποφύγει
διοικητικούς, οικονοµικούς και νοµικούς περιορισµούς οι
οποίοι θα εµπόδιζαν τη δηµιουργία και την ανάπτυξη
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων· προς τούτο, το πεδίο

(27)

Η ενηµέρωση και η διαβούλευση συνεπάγονται δικαιώµατα
και υποχρεώσεις για αµφότερους τους κοινωνικούς εταίρους
σε επίπεδο επιχείρησης ή εγκατάστασης.

23.3.2002
(28)

(29)

(30)

(31)
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Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζονται διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες καθώς και κυρώσεις που θα
είναι αποτελεσµατικές, αποτρεπτικές και ανάλογες µε τη
σοβαρότητα των παραβάσεων.
Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίξει τις τυχόν ειδικότερες διατάξεις της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συµβουλίου, της
20ής Ιουλίου 1998, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών
των κρατών µελών που αφορούν τις οµαδικές απολύσεις (1)
και της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της 12ης
Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών, σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεως επιχειρήσεων,
εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (2).
Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει άλλα δικαιώµατα
ενηµέρωσης και διαβούλευσης, καθώς και όσα απορρέουν
από την οδηγία 94/45/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1994, για τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή µιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και
οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας µε σκοπό να
ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι και να ζητείται η γνώµη
τους (3).
Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να δικαιολογήσει ένα περιορισµό του γενικού επιπέδου ασφαλείας
των εργαζοµένων στον τοµέα που καλύπτει,

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
α) ως «επιχείρηση» νοείται η δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που
ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, µε κερδοσκοπικό ή µη
χαρακτήρα, και είναι εγκατεστηµένη στο έδαφος των κρατών
µελών της Κοινότητας,
β) ως «εγκατάσταση» νοείται η µονάδα εκµετάλλευσης, όπως ορίζεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική, στην
οποία αναπτύσσεται µόνιµη οικονοµική δραστηριότητα µε
ανθρώπινους και υλικούς πόρους, και είναι εγκατεστηµένη στο
έδαφος ενός κράτους µέλους,
γ) ως «εργοδότης», νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
συνάπτει συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας µε τους εργαζοµένους,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική,
δ) ως «εργαζόµενος» νοείται κάθε πρόσωπο, το οποίο, στο οικείο
κράτος µέλος προστατεύεται ως εργαζόµενος δυνάµει της
εθνικής εργατικής νοµοθεσίας και πρακτικής,
ε) ως «εκπρόσωποι των εργαζοµένων», νοούνται οι εκπρόσωποι
των εργαζοµένων κατά την εθνική νοµοθεσία και/ή πρακτική,
στ) ως «ενηµέρωση», νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζοµένων προκειµένου να
λάβουν γνώση του εκάστοτε θέµατος και να το εξετάσουν,
ζ) ως «διαβούλευση», νοείται η ανταλλαγή απόψεων και η
καθιέρωση διαλόγου µεταξύ των εκπροσώπων των εργαζοµένων
και του εργοδότου.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 3
Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Στόχος και αρχές

1.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται, κατ’ επιλογή των κρατών
µελών:

1.
Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο τη θέσπιση ενός γενικού
πλαισίου που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το
δικαίωµα για ενηµέρωση και διαβούλευση των εργαζοµένων στις
επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις στην Κοινότητα.

α) στις επιχειρήσεις που απασχολούν σε ένα κράτος µέλος τουλάχιστον 50 εργαζόµενους ή

2.
Οι πρακτικές λεπτοµέρειες ενηµέρωσης και διαβούλευσης
καθορίζονται και εφαρµόζονται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία
και τις εργασιακές πρακτικές των διαφόρων κρατών µελών, ώστε να
εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητά τους.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τον τρόπο υπολογισµού των κατωτάτων
ορίων απασχολούµενων εργαζοµένων.

β) στις εγκαταστάσεις που απασχολούν σε ένα κράτος µέλος τουλάχιστον 20 εργαζόµενους.

3.
Κατά τον καθορισµό ή την εφαρµογή των πρακτικών λεπτοµερειών ενηµέρωσης και διαβούλευσης, ο εργοδότης και οι
εκπρόσωποι των εργαζοµένων εργάζονται µε πνεύµα συνεργασίας,
σεβόµενοι αµοιβαία τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις και λαµβάνοντας υπόψη τους τόσο τα συµφέροντα της επιχείρησης ή της
εγκατάστασης όσο και εκείνα των εργαζοµένων.

2.
Τα κράτη µέλη, σεβόµενα τις αρχές και τους στόχους της
παρούσας οδηγίας, µπορούν να εισάγουν ειδικές διατάξεις για τις
επιχειρήσεις ή τις εγκαταστάσεις που επιδιώκουν αµέσως και
κυρίως σκοπούς πολιτικούς, επαγγελµατικής οργάνωσης, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, επιστηµονικούς ή καλλιτεχνικούς, καθώς και σκοπούς ενηµέρωσης ή διατύπωσης απόψεων,
εφόσον κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, οι ειδικές αυτές διατάξεις υπάρχουν ήδη στο εθνικό δίκαιο.

(1) ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16.
(2) ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16.
(3) ΕΕ L 254 της 30.9.1994, σ. 64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 97/74/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 22).

3.
Τα κράτη µέλη δύνανται να αποκλίνουν από την παρούσα
οδηγία, µέσω ειδικών διατάξεων που εφαρµόζονται στα πληρώµατα
των ποντοπόρων πλοίων.
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Άρθρο 4

Πρακτικές λεπτοµέρειες ενηµέρωσης και διαβούλευσης
1.
Σύµφωνα µε τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 και µε
την επιφύλαξη των τυχόν υφιστάµενων ευνοϊκότερων για τους
εργαζοµένους διατάξεων ή/και πρακτικών, τα κράτη µέλη καθορίζουν τις πρακτικές λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος ενηµέρωσης και διαβούλευσης στο ανάλογο επίπεδο, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο.
2.

Η ενηµέρωση και η διαβούλευση καλύπτουν:

α) την ενηµέρωση σχετικά µε την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη
των δραστηριοτήτων και της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης ή της εγκατάστασης,
β) την ενηµέρωση και τη διαβούλευση σχετικά µε την κατάσταση,
τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης µέσα
στην επιχείρηση ή εγκατάσταση, καθώς και τα µέτρα πρόληψης
που ενδεχοµένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η απασχόληση απειλείται,
γ) την ενηµέρωση και τη διαβούλευση σχετικά µε αποφάσεις που
µπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές µεταβολές στην οργάνωση
της εργασίας ή στις συµβάσεις εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων
όσων καλύπτονται από τις κοινοτικές διατάξεις που αναφέρει η
παράγραφος 1 του άρθρου 9.
3.
Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο,
τρόπο και περιεχόµενο, ώστε να µπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων να προβαίνουν στη δέουσα εξέταση και να προετοιµάζονται, ενδεχοµένως, για διαβουλεύσεις.
4.

Η διαβούλευση πραγµατοποιείται:

α) κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόµενο,
β) στο ενδεδειγµένο επίπεδο διεύθυνσης και εκπροσώπησης, ανάλογα µε το θέµα που συζητείται,
γ) βάσει των σχετικών πληροφοριών που παρέχει ο εργοδότης,
σύµφωνα µε το άρθρο 2, σηµείο στ), και της γνώµης που έχουν
δικαίωµα να διατυπώσουν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων,
δ) κατά τρόπον ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων να µπορούν
να συναντήσουν τον εργοδότη και να λαµβάνουν αιτιολογηµένη
απάντηση στη γνώµη που ενδεχοµένως διατύπωσαν,
ε) προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία όσον αφορά τις αποφάσεις
που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του εργοδότη, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).
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ται στο άρθρο 11, καθώς και οποιεσδήποτε µεταγενέστερες ανανεώσεις αυτών, µπορούν να προβλέπουν, τηρουµένων των αρχών
που αναφέρονται στο άρθρο 1 και υπό τις προϋποθέσεις και τους
περιορισµούς που θέτουν τα κράτη µέλη, διατάξεις διαφορετικές
από αυτές του άρθρου 4.

Άρθρο 6
Εµπιστευτικές πληροφορίες
1.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, υπό τις προϋποθέσεις και
εντός των ορίων που θέτει η εθνική νοµοθεσία, οι εκπρόσωποι των
εργαζοµένων και οι εµπειρογνώµονες που ενδεχοµένως τους επικουρούν δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν στους εργαζοµένους ή
σε τρίτους πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εµπιστευτικές χάριν προστασίας των νοµίµων συµφερόντων της επιχείρησης ή της εγκατάστασης. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να
υφίσταται οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, ακόµη και µετά τη λήξη
της θητείας τους. Τα κράτη µέλη µπορούν όµως να επιτρέπουν
στους εκπροσώπους των εργαζοµένων και τα άτοµα που ενδεχοµένως τους επικουρούν να διαβιβάζουν εµπιστευτικές πληροφορίες
στους εργαζοµένους και σε τρίτους οι οποίοι δεσµεύονται από το
απόρρητο.
2.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν, σε ειδικές περιπτώσεις και υπό
τους όρους και εντός των ορίων που θέτει η εθνική νοµοθεσία, ότι
ο εργοδότης δεν υποχρεούται να ανακοινώσει πληροφορίες ή να
προβεί σε διαβουλεύσεις, όταν η φύση τους είναι τέτοια που,
αντικειµενικώς, θα εµπόδιζαν σοβαρά τη λειτουργία της επιχείρησης ή της εγκατάστασης ή θα την έθιγαν.
3.
Με την επιφύλαξη των υφισταµένων εθνικών διαδικασιών, τα
κράτη µέλη προβλέπουν διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες προσφυγής όταν ο εργοδότης απαιτεί εµπιστευτικότητα ή δεν παρέχει
πληροφορίες σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2. Μπορούν
επίσης να προβλέψουν διαδικασίες προστασίας της εµπιστευτικότητας αυτών των πληροφοριών.

Άρθρο 7
Προστασία των εκπροσώπων των εργαζοµένων
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων να
απολαύουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προστασίας
και εγγυήσεων επαρκών ώστε να µπορούν να επιτελούν απερίσπαστοι τα καθήκοντά τους που τους έχουν ανατεθεί.

Άρθρο 5

Άρθρο 8

Ενηµέρωση και διαβούλευση βάσει συµφωνίας

Προστασία των δικαιωµάτων

Τα κράτη µέλη µπορούν, στο κατάλληλο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου της επιχείρησης ή της εγκατάστασης, να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους να καθορίζουν ελεύθερα και
οποτεδήποτε, µέσω συµφωνίας, τις πρακτικές λεπτοµέρειες ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εργαζοµένων. Οι συµφωνίες αυτές
και οι συµφωνίες που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία που ορίζε-

1.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν τα δέοντα µέτρα για τις περιπτώσεις µη τήρησης της παρούσας οδηγίας από τον εργοδότη ή από
τους εκπροσώπους των εργαζοµένων· ιδιαίτερα, φροντίζουν να
υπάρχουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που να
επιβάλλουν την εκπλήρωση των εκ της παρούσας οδηγίας υποχρεώσεων.
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2.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν τις κατάλληλες επιβλητέες κυρώσεις όταν ο εργοδότης ή οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων παραβαίνουν την παρούσα οδηγία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι
αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.
Άρθρο 9
Σχέση της παρούσας οδηγίας µε τις άλλες κοινοτικές και
εθνικές διατάξεις
1.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις ειδικές διαδικασίες ενηµέρωσης και διαβούλευσης του άρθρου 2 της οδηγίας 98/59/ΕΚ
και του άρθρου 7 της οδηγίας 2001/23/ΕΚ.
2.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που έχουν θεσπισθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες 94/45/ΕΚ και 97/74/ΕΚ.
3.
Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη άλλων δικαιωµάτων ενηµέρωσης, διαβούλευσης και συµµετοχής δυνάµει του
εθνικού δικαίου.
4.
Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν δύναται να αποτελέσει επαρκή αιτιολογία για οπισθοδρόµηση σε σχέση µε την κατάσταση που υφίσταται στα κράτη µέλη όσον αφορά το γενικό
επίπεδο ασφαλείας των εργαζοµένων στον τοµέα που καλύπτει.
Άρθρο 10

Άρθρο 11
Μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο
1.
Τα κράτη µέλη εκδίδουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συµµορφωθούν προς την
παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 23 Μαρτίου 2005, ή διασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι θεσπίζουν µέχρι την ηµεροµηνία
αυτή τις απαιτούµενες διατάξεις µέσω συµφωνίας, οπότε τα κράτη
µέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να µπορούν
ανά πάσα στιγµή να εξασφαλίσουν τα αποτελέσµατα που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή
σχετικά.
2.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς
διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 12
Επανεξέταση από την Επιτροπή
Το αργότερο έως τις 23 Μαρτίου 2005, η Επιτροπή επανεξετάζει,
σε συνεννόηση µε τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε
κοινοτικό επίπεδο, την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, µε σκοπό
να προτείνει τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις.
Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις
Παρά το άρθρο 3, τα κράτη µέλη στα οποία, κατά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, δεν υπάρχει ένα γενικό,
µόνιµο και κατοχυρωµένο σύστηµα ενηµέρωσης και διαβούλευσης
µε τους εργαζοµένους, ούτε ένα γενικό, µόνιµο και κατοχυρωµένο
σύστηµα εκπροσώπησης των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας που
θα τους επιτρέπει να εκπροσωπούνται για τους ανωτέρω σκοπούς,
δύνανται να περιορίσουν την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων
εφαρµογής της παρούσας της οδηγίας στις:
α) επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 150 εργαζοµένους ή
τις εγκαταστάσεις που απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζοµένους µέχρι την 23η Μαρτίου 2007, και
β) επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζοµένους ή
τις εγκαταστάσεις που απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζοµένους κατά το έτος που ακολουθεί την ηµεροµηνία του σηµείου
α).

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 14
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS
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KΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για την εκπροσώπηση των εργαζοµένων
«Όσον αφορά την εκπροσώπηση των εργαζοµένων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
υπενθυµίζουν τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 8 Ιουνίου 1994 στις υποθέσεις
C-382/92 (∆ιατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεως επιχειρήσεως) και C-383/
92 (Οµαδικές απολύσεις).»
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/15/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Μαρτίου 2002
για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια
προς επίτευξη των στόχων αυτών.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71 και το άρθρο 137 παράγραφος 2,

(6)

Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας καλύπτει µόνο
τους µετακινουµένους εργαζοµένους που απασχολούνται σε
µεταφορική εταιρεία εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος και οι
οποίοι συµµετέχουν σε κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών διεπόµενες από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85
ή, εν ελλείψει, από την ευρωπαϊκή συµφωνία για την εργασία των πληρωµάτων των οχηµάτων που εκτελούν διεθνείς
οδικές µεταφορές (AETR).

(7)

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι µετακινούµενοι εργαζόµενοι που εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας και δεν είναι αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί, απολαύουν της βασικής προστασίας που προβλέπεται από την
οδηγία 93/104/ΕΚ. Η βασική αυτή προστασία περιλαµβάνει
τους ισχύοντες κανόνες για επαρκή χρόνο ανάπαυσης, για
το µέσο µέγιστο εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας, για την ετήσια άδεια καθώς και ορισµένες βασικές διατάξεις για τους
εργαζόµενους τη νύκτα, συµπεριλαµβανοµένων των ιατρικών
εξετάσεων.

(8)

∆εδοµένου ότι οι αυτοαπασχολούµενοι οδηγοί υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85
αλλά εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 93/
104/ΕΚ, είναι σκόπιµο να εξαιρεθούν προσωρινά οι οδηγοί
αυτοί από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 16 Ιανουαρίου 2002,
Eκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου, της
20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την εναρµόνιση ορισµένων
κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών (4), θεσπίζει κοινούς κανόνες για το χρόνο οδήγησης
και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών. Ο κανονισµός
αυτός δεν καλύπτει άλλες πτυχές του χρόνου εργασίας στον
τοµέα των οδικών µεταφορών.

(2)

Η οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1993, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης
του χρόνου εργασίας (5) επιτρέπει τη θέσπιση αυστηρότερων
προδιαγραφών όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Η παρούσα οδηγία, λόγω του τοµεακού της
χαρακτήρα, υπερισχύει της οδηγίας 93/104/ΕΚ κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14 της τελευταίας.

(3)

Παρά τις εντατικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δεν επετεύχθη συµφωνία όσον αφορά τους
µετακινούµενους εργαζόµενους στον τοµέα των οδικών
µεταφορών.

(9)

Οι ορισµοί της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να αποτελέσουν προηγούµενο για άλλες κοινοτικές ρυθµίσεις σχετικά
µε τον χρόνο εργασίας.

Συνεπώς, χρειάζεται ένα σύνολο πιο συγκεκριµένων προδιαγραφών για το χρόνο εργασίας στον τοµέα των οδικών
µεταφορών προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των
µεταφορών καθώς και η υγεία και η ασφάλεια των ενδιαφεροµένων.

(10)

Προκειµένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να εξασφαλίζεται η
ασφάλεια και η υγεία των µετακινούµενων εργαζοµένων που
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, οι εν λόγω εργαζόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς, αφενός, ποια είναι
τα χρονικά διαστήµατα που αφιερώνονται σε δραστηριότητες των οδικών µεταφορών και τα οποία θεωρούνται ως
χρόνος εργασίας και, αφετέρου, τα χρονικά διαστήµατα που
εξαιρούνται και θεωρούνται διάλειµµα, χρόνος ανάπαυσης ή
περίοδος υποχρέωσης διαθεσιµότητας. Οι εργαζόµενοι αυτοί
θα πρέπει να δικαιούνται ελάχιστες ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και κατάλληλα διαλείµµατα. Θα πρέπει επίσης να καθιερωθεί ανώτατο όριο εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας.

(11)

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο ανθρώπινος οργανισµός είναι πιο
ευαίσθητος κατά τη διάρκεια της νύκτας στις περιβαλλοντικές οχλήσεις και σε ορισµένες επαχθείς µορφές οργάνωσης
εργασίας, και ότι µακρές περίοδοι νυκτερινής εργασίας είναι
επιζήµιες για την υγεία των εργαζοµένων και µπορούν να
θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους και την οδική ασφάλεια εν γένει.

(4)

(5)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης δεν
µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και
µπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων αυτής, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.

(1) ΕΕ C 43 της 17.2.1999, σ. 4.
(2) ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 33.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C
219 της 30.7.1999, σ. 235), που επιβεβαιώθηκε την 6η Μαΐου 1999
(ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 270), κοινή θέση του Συµβουλίου της
23ης Μαρτίου 2001 (ΕΕ C 142 της 15.5.2001, σ. 24) και απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2002 και απόφαση του Συµβουλίου
της 18ης Φεβρουαρίου 2002.
4
( ) ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 1.
5
( ) ΕΕ L 307 της 13.12.1993, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 195 της 1.8.2000, σ. 41).
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(12)

Συνεπώς, είναι ανάγκη να περιορισθεί η διάρκεια της νυκτερινής εργασίας και να προβλεφθεί ότι οι εργαζόµενοι τη
νύκτα επαγγελµατίες οδηγοί λαµβάνουν κατάλληλη αποζηµίωση για τη δραστηριότητά τους και δεν βρίσκονται σε
µειονεκτική θέση σε θέµατα κατάρτισης.

(13)

Οι εργοδότες θα πρέπει να τηρούν αρχείο των υπερβάσεων
του µεγίστου εβδοµαδιαίου µέσου όρου χρόνου εργασίας
που εφαρµόζεται στους µετακινούµενους εργαζοµένους.

(14)

Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 σχετικά
µε το χρόνο οδήγησης για τις διεθνείς και εθνικές µεταφορές επιβατών, εκτός των τακτικών υπηρεσιών, θα πρέπει να
συνεχίσουν να εφαρµόζονται.

(15)

(16)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας και τις εξελίξεις που σηµειώνονται στον
κλάδο αυτό στα κράτη µέλη, και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
έκθεση για την εφαρµογή των κανόνων και τις συνέπειες των
διατάξεων σχετικά µε τη νυκτερινή εργασία.
Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ορισµένες διατάξεις µπορεί να
υπόκεινται σε παρεκκλίσεις που εφαρµόζονται, κατά
περίπτωση, από τα κράτη µέλη ή τους κοινωνικούς εταίρους. Κατά γενικό κανόνα, σε περίπτωση παρέκκλισης, θα
πρέπει να χορηγούνται στους οικείους εργαζοµένους περίοδοι αντισταθµιστικής ανάπαυσης,
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— είτε να θεσπίσει τους όρους για την υπαγωγή των αυτοαπασχολούµενων οδηγών στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας όσον
αφορά ορισµένους αυτοαπασχολούµενους οδηγούς που δεν
συµµετέχουν σε δραστηριότητες οδικών µεταφορών σε άλλα
κράτη µέλη και οι οποίοι υπόκεινται σε τοπικούς περιορισµούς
για αντικειµενικούς λόγους, όπως αποµακρυσµένη εγκατάσταση, µεγάλες εσωτερικές αποστάσεις και ένα ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό περιβάλλον·
— είτε να µην συµπεριλάβει τους αυτοαπασχολούµενους οδηγούς
στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.
2.
Οι διατάξεις της οδηγίας 93/104/ΕΚ εφαρµόζονται στους
µετακινούµενους εργαζοµένους οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
3.
Η παρούσα οδηγία, καθ’ όσον περιλαµβάνει ειδικότερες διατάξεις σχετικά µε τους µετακινούµενους εργαζόµενους οι οποίοι
εκτελούν δραστηριότητες οδικών µεταφορών, υπερισχύει των σχετικών διατάξεων της οδηγίας 93/104/ΕΚ δυνάµει του άρθρου 14
της τελευταίας.
4.
Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και, εφόσον είναι αναγκαίο, της
συµφωνίας AETR, οι οποίες υπερισχύουν των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπίσει τις ελάχιστες
προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας προκειµένου
να βελτιωθεί η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών, καθώς και η
οδική ασφάλεια, και να υπάρξει περαιτέρω προσέγγιση των όρων
ανταγωνισµού.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους µετακινούµενους
εργαζόµενους που απασχολούνται από επιχειρήσεις εγκατεστηµένες
σε κράτος µέλος, και συµµετέχουν σε δραστηριότητες οδικών µεταφορών διεπόµενες από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή, εν
ελλείψει, από τη συµφωνία ΑΕΤR.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ακόλουθου εδαφίου, η
παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους αυτοαπασχολούµενους οδηγούς από τις 23 Μαρτίου 2009.
Το αργότερο δύο έτη πριν από την ηµεροµηνία αυτή, η Επιτροπή
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
Η έκθεση αυτή αναλύει τις συνέπειες της εξαίρεσης των αυτοαπασχολούµενων οδηγών από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας όσον
αφορά την οδική ασφάλεια, τις συνθήκες ανταγωνισµού, τη διάρθρωση του επαγγέλµατος καθώς και τις κοινωνικές πτυχές. Οι
επικρατούσες συνθήκες σε κάθε κράτος µέλος σχετικά µε τη δοµή
του κλάδου των µεταφορών και το εργασιακό περιβάλλον του
επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα λαµβάνονται υπόψη. Βάσει
της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στόχος της
οποίας θα είναι, εφόσον απαιτείται

α) «χρόνος εργασίας»:
1. στην περίπτωση των µετακινούµενων εργαζοµένων: κάθε
περίοδος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας, εντός
της οποίας ο µετακινούµενος εργαζόµενος ευρίσκεται στη
θέση εργασίας του, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα
καθήκοντα ή τις δραστηριότητές του, ήτοι:
— ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα
οδικής µεταφοράς. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν ειδικότερα:
i) οδήγηση,
ii) φόρτωση και εκφόρτωση,
iii) συνδροµή των επιβατών κατά την επιβίβαση και
αποβίβασή τους από τα οχήµατα,
iv) καθαρισµό και τεχνική συντήρηση των οχηµάτων,
v) όλες τις άλλες εργασίες που αποσκοπούν στην
ασφάλεια του οχήµατος, του φορτίου και των επιβατών ή στην εκπλήρωση των νόµιµων ή κανονιστικών υποχρεώσεων που συνδέονται άµεσα µε τη
διεξαγόµενη µεταφορά, συµπεριλαµβανοµένου του
ελέγχου της φόρτωσης και εκφόρτωσης, των διοικητικών διατυπώσεων µε την αστυνοµία, τα τελωνεία,
τις υπηρεσίες µετανάστευσης κ.λπ.,
— οι περίοδοι κατά τις οποίες ο µετακινούµενος εργαζόµενος δεν µπορεί να διαθέσει ελεύθερα τον χρόνο του και
οφείλει να ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, έτοιµος
να αναλάβει τη συνήθη εργασία του, εκτελώντας ορισµένα καθήκοντα που συνδέονται µε την υπηρεσία,
ιδίως κατά τις περιόδους αναµονής φόρτωσης ή
εκφόρτωσης, όταν δεν µπορεί να εκτιµηθεί εκ των προτέρων η προβλεπόµενη διάρκειά τους, δηλαδή είτε πριν
από την αναχώρηση ή ακριβώς πριν από την πραγµατική έναρξη της εν λόγω περιόδου, είτε σύµφωνα µε
τους γενικούς όρους που έχουν αποτελέσει αντικείµενο
διαπραγµάτευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους ή/και
οι οποίοι ορίζονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών·
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2. στην περίπτωση των αυτοαπασχολούµενων οδηγών, ο ίδιος
ορισµός εφαρµόζεται για το χρόνο από την έναρξη έως τη
λήξη της εργασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αυτοαπασχολούµενος οδηγός βρίσκεται στον τόπο εργασίας του,
στη διάθεση του πελάτη και ασκεί τα καθήκοντά του ή
δραστηριότητες διαφορετικές από τις γενικές διοικητικές
εργασίες που δεν είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τη συγκεκριµένη εκτέλεση της µεταφοράς.
Εξαιρούνται του χρόνου εργασίας τα κατ’ άρθρο 5 διαλείµµατα,
ο κατ’ άρθρο 6 χρόνος ανάπαυσης καθώς και οι κατά το
στοιχείο β) του παρόντος άρθρου περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιµότητας, µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας των κρατών µελών ή
συµφωνιών µεταξύ κοινωνικών εταίρων, που προβλέπουν αντιστάθµιση ή περιορισµό των περιόδων αυτών·
β) «περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιµότητας»:
— οι περίοδοι πέραν των διαλειµµάτων και του χρόνου ανάπαυσης, κατά τις οποίες ο µετακινούµενος εργαζόµενος δεν
οφείλει µεν να παραµένει στον τόπο εργασίας του, πρέπει
όµως να είναι διαθέσιµος για να αποκρίνεται σε ενδεχόµενες κλήσεις για ανάληψη ή συνέχιση της οδήγησης ή για
εκτέλεση άλλων εργασιών. Ειδικότερα ως περίοδοι
υποχρέωσης διαθεσιµότητας νοούνται οι περίοδοι κατά τις
οποίες ο µετακινούµενος εργαζόµενος συνοδεύει όχηµα
µεταφερόµενο µε οχηµαταγωγό ή µε τραίνο, καθώς και οι
περίοδοι αναµονής στα σύνορα και αυτές που οφείλονται
σε απαγορεύσεις της κυκλοφορίας.
Οι περίοδοι αυτές και η προβλεπόµενη διάρκειά τους πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στον µετακινούµενο εργαζόµενο, είτε πριν από την αναχώρηση ή ακριβώς
πριν από την πραγµατική έναρξη της εν λόγω περιόδου,
είτε σύµφωνα µε τους γενικούς όρους που έχουν συµφωνηθεί µε τους κοινωνικούς εταίρους ή/και οι οποίοι ορίζονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών,
— για τους µετακινούµενους εργαζοµένους οι οποίοι οδηγούν εκ περιτροπής, ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόµενος ευρίσκεται στη θέση του συνοδηγού ή σε κουκέτα, ενώ
το όχηµα ευρίσκεται εν κινήσει.
γ) «θέση εργασίας»:
— ο τόπος όπου βρίσκεται η βασική εγκατάσταση της επιχείρησης στην οποία εκτελεί καθήκοντα ο εκτελών κινητές
δραστηριότητες οδικών µεταφορών, καθώς και οι διάφορες
δευτερεύουσες εγκαταστάσεις της, είτε αυτές συµπίπτουν
είτε όχι µε την έδρα της επιχείρησης ή τις βασικές της
εγκαταστάσεις,
— το όχηµα το οποίο χρησιµοποιεί ο εκτελών κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών όταν εκτελεί καθήκοντα και
— κάθε άλλος χώρος όπου εκτελούνται οι δραστηριότητες
που συνδέονται µε τη διενέργεια της µεταφοράς,
δ) «µετακινούµενος εργαζόµενος»: κάθε εργαζόµενος, ο οποίος
ανήκει στο µετακινούµενο προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων
των ασκουµένων και των µαθητευοµένων, και ο οποίος είναι
στην υπηρεσία µιας επιχείρησης που εκτελεί, για λογαριασµό
τρίτου ή για ίδιο λογαριασµό, οδικές µεταφορές επιβατών ή
εµπορευµάτων,
ε) «αυτοαπασχολούµενος οδηγός»: κάθε πρόσωπο, η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα του οποίου συνίσταται στην εκτέλεση, επ’ αµοιβή, οδικών µεταφορών επιβατών ή εµπορευµάτων, κατά την έννοια της κοινοτικής νοµοθεσίας, βάσει κοινοτικής αδείας ή άλλης επαγγελµατικής αδείας για την πραγ-

µατοποίηση των µεταφορών αυτών, το οποίο έχει την ελευθερία να εργάζεται αυτόνοµα και δεν συνδέεται µε εργοδότη µε
σύµβαση εργασίας ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή ιεραρχικής
εργασιακής σχέσης, το οποίο είναι ελεύθερο να οργανώνει τις
σχετικές δραστηριότητες, του οποίου το εισόδηµα εξαρτάται
άµεσα από τα πραγµατοποιούµενα κέρδη και το οποίο έχει την
ελευθερία, ατοµικά ή µέσω συνεργασίας µε άλλους αυτοαπασχολούµενους οδηγούς, να έχει εµπορικές σχέσεις µε διάφορους
πελάτες.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας οι οδηγοί που δεν
ανταποκρίνονται στα εν λόγω κριτήρια υπόκεινται στις ίδιες
υποχρεώσεις και απολαύουν των ιδίων δικαιωµάτων µε εκείνα
που προβλέπονται για τους µετακινούµενους εργαζοµένους
από την παρούσα οδηγία,
στ) «εκτελών κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών»: κάθε
µετακινούµενος εργαζόµενος ή αυτοαπασχολούµενος οδηγός
που εκτελεί τέτοιες δραστηριότητες.
ζ) «εβδοµάδα»: η περίοδος από τη ∆ευτέρα, ώρα 00.00, έως την
Κυριακή, ώρα 24.00,
η) «νυκτερινή περίοδος»: κάθε περίοδος τουλάχιστον τεσσάρων
ωρών, όπως ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, µεταξύ ώρας
00.00 και 7ης π.µ.,
θ) «νυκτερινή εργασία»: κάθε εργασία που εκτελείται κατά τη
νυκτερινή περίοδο.
Άρθρο 4
Μέγιστος εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε:
α) ο µέσος εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει τις 48
ώρες. Ο µέγιστος εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας µπορεί να
αυξηθεί σε 60 ώρες, εφόσον δεν σηµειώνεται, εντός τετραµήνου,
υπέρβαση του µέσου όρου των 48 ωρών την εβδοµάδα. Οι
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1, τέταρτο και πέµπτο
εδάφιο, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, του άρθρου 6 παράγραφος 1, εδάφιο 4, της
συµφωνίας AETR, υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας
οδηγίας, όταν οι οδηγοί δεν υπερβαίνουν µια µέση διάρκεια 48
ωρών εργασίας την εβδοµάδα εντός τετραµήνου,
β) ο χρόνος εργασίας για λογαριασµό πλειόνων εργοδοτών, συνιστά το σύνολο των ωρών εργασίας. Ο εργοδότης ζητεί γραπτώς
από τον µετακινούµενο εργαζόµενο λογαριασµό του χρόνου
εργασίας που εκτελεί για άλλο εργοδότη. Ο µετακινούµενος
εργαζόµενος παρέχει τις πληροφορίες αυτές γραπτώς.
Άρθρο 5
∆ιάλειµµα
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, µε την επιφύλαξη του
επιπέδου προστασίας που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
3820/85, ή, εν ελλείψει, η συµφωνία AETR,οι οι εκτελούντες
κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 2, παράγραφος 1, ποτέ δεν εργάζονται πάνω από έξι
διαδοχικές ώρες χωρίς διάλειµµα. Ο χρόνος εργασίας διακόπτεται
από διάλειµµα τουλάχιστον 30 λεπτών, εάν το σύνολο των ωρών
εργασίας κυµαίνεται µεταξύ έξι και εννέα ωρών, και τουλάχιστον
45 λεπτών, εάν το σύνολο των ωρών εργασίας υπερβαίνει τις εννέα
ώρες.
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2.
Τα διαλείµµατα µπορούν να υποδιαιρούνται σε περιόδους
διάρκειας η καθεµία τουλάχιστον 15 λεπτών.
Άρθρο 6
Χρόνος ανάπαυσης
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, µαθητευόµενοι και
ασκούµενοι υπόκεινται, όσον αφορά το χρόνο ανάπαυσης, στις
ίδιες διατάξεις µε εκείνες στις οποίες υπόκεινται και οι άλλοι
µετακινούµενοι εργαζόµενοι, κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3820/85 ή, εν ελλείψει, της συµφωνίας ΑETR.
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τον εργαζόµενο για τους όρους που διέπουν τη σύµβαση ή τη
σχέση εργασίας (1),
β) να καταγράφεται ο χρόνος εργασίας των εκτελούντων κινητές
δραστηριότητες οδικών µεταφορών, µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1. Τα αρχεία φυλάσσονται τουλάχιστον επί
δύο έτη µετά τη λήξη της καλυπτόµενης περιόδου. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή του χρόνου εργασίας
των µετακινούµενων εργαζοµένων. Κατόπιν αιτήσεως, ο εργοδότης παρέχει στους µετακινούµενους εργαζοµένους αντίγραφο
του αρχείου όπου έχουν καταγραφεί οι ώρες εργασίας.

Άρθρο 7

Άρθρο 10

Νυκτερινή εργασία

Ευνοϊκότερες διατάξεις

1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε:
— εάν εκτελείται νυκτερινή εργασία, ο καθηµερινός χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει τις δέκα ώρες ανά 24ωρο,
— για τη νυκτερινή εργασία χορηγείται αποζηµίωση σύµφωνα µε
τις εθνικές νοµοθετικές διατάξεις, τις συλλογικές συµβάσεις, τις
συµφωνίες µεταξύ κοινωνικών εταίρων ή/και την εθνική πρακτική, και εφόσον η αποζηµίωση αυτή, ως εκ της φύσεώς της,
δεν θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια,
2.
Η Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2007 το αργότερο, αξιολογεί,
στα πλαίσια της έκθεσης που καταρτίζει σύµφωνα µε το άρθρο 13
παράγραφος 2, τις συνέπειες των διατάξεων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή συνοδεύει ενδεχοµένως την έκθεση
αυτή µε τις ενδεδειγµένες προτάσεις.
3.
Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση οδηγίας περιέχουσα τις διατάξεις για την εκπαίδευση των επαγγελµατιών οδηγών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εργάζονταιτη νύκτα, και ορίζουσα τις γενικές αρχές της εν λόγω εκπαίδευσης.
Άρθρο 8
Παρεκκλίσεις
1.
Παρεκκλίσεις από τα άρθρα 4 και 7 µπορούν να εγκρίνονται,
για αντικειµενικούς ή τεχνικούς λόγους ή λόγους σχετικούς µε την
οργάνωση της εργασίας, µέσω συλλογικών συµφωνιών, συµφωνιών
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν,
µέσω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει πραγµατοποιηθεί διαβούλευση µε τους
εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων κοινωνικών εταίρων και έχουν
καταβληθεί προσπάθειες που ενθαρρύνουν όλες τις σχετικές µορφές κοινωνικού διαλόγου.
2.
Η ευχέρεια παρέκκλισης από το άρθρο 4 δεν µπορεί να
καταλήγει στον καθορισµό περιόδου αναφοράς άνω των έξι µηνών,
για τον υπολογισµό του µέγιστου εβδοµαδιαίου µέσου χρόνου
εργασίας των 48 ωρών.
Άρθρο 9
Πληροφόρηση και τήρηση αρχείου
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε:
α) οι µετακινούµενοι εργαζόµενοι να ενηµερώνονται για τις σχετικές εθνικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισµό της επιχείρησής
τους και τις συµφωνίες µεταξύ κοινωνικών εταίρων, και ιδίως τις
συλλογικές συµβάσεις και τις τυχόν συµφωνίες επιχείρησης, που
συνάπτονται βάσει της παρούσας οδηγίας, µε την επιφύλαξη της
οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου
1991, σχετικά µε την υποχρέωση του εργοδότη να ενηµερώνει

Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν ή
να θεσπίζουν ευνοϊκότερες νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των
εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών, ή να διευκολύνουν ή να επιτρέπουν την εφαρµογή συλλογικών συµβάσεων ή
άλλων συµφωνιών µεταξύ κοινωνικών εταίρων, ευνοϊκότερων για
την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των µετακινούµενων
εργαζοµένων. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν συνιστά
αποχρώντα λόγο για υποβάθµιση της γενικής προστασίας των
εργαζοµένων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.
Άρθρο 11
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα κυρώσεων για τις παραβιάσεις
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν
την εφαρµογήτων κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να
είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Άρθρο 12
∆ιαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες
Προκειµένου να εφαρµοσθεί και στους µετακινούµενους εργαζοµένους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε τρίτη
χώρα, µια ρύθµιση ισοδύναµη προς την προβλεπόµενη στην
παρούσα οδηγία, η Κοινότητα θα αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τις
οικείες τρίτες χώρες, από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 13
Έκθεση
1.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν ανά διετία στην Επιτροπή έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, αναφέροντας τις
απόψεις των κοινωνικών εταίρων. Η έκθεση περιέρχεται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου που έπεται της ηµεροµηνίας λήξης της εν λόγω διετίας. Η περίοδος αυτή είναι η ίδια
µε την αναγραφόµενη στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85.
(1) ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32.
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2.
Η Επιτροπή συντάσσει, ανά διετία, έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη µέλη, και σχετικά
µε τις εξελίξεις που σηµειώνονται στον τοµέα. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

3.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποστολείς, οι φορτωτές,
τα πρακτορεία µεταφορών, οι εντολοδόχοι, οι υπεργολάβοι και οι
επιχειρήσεις που απασχολούν µετακινούµενους εργαζοµένους
τηρούν τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 14

Εναρξη ισχύος

Τελικές διατάξεις
1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειµένου να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 23 Μαρτίου 2005 ή
βεβαιώνονται ότι, έως την ηµεροµηνία αυτή, οι κοινωνικοί εταίροι
έχουν εισαγάγει, κατόπιν συµφωνίας, τις αναγκαίες διατάξεις· τα
κράτη µέλη πάντως οφείλουν να λάβουν όλα τα µέτρα ώστε να
δύνανται ανά πάσα στιγµή να εξασφαλίσουν τα αποτελέσµατα που
επιβάλλει η παρούσα οδηγία.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου όταν θεσπίζονται από τα κράτη
µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς
διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη θεσπίσει ή θεσπίζουν
στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 16
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 94/360/EΚ περί της µειωµένης συχνότητας των φυσικών ελέγχων των
αποστολών ορισµένων προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν από τρίτες χώρες, µε βάση την οδηγία
90/675/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 1121]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/237/ΕΚ)
στώθηκαν στη διάρκεια αποστολής στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής από το γραφείο τροφίµων και κτηνιατρικών
θεµάτων της Επιτροπής, το πρόγραµµα ανεστάλη τον Ιούλιο
του 1999 και ξανάρχισε τον Σεπτέµβριο του 1999, µε
ενισχυµένη µορφή, ως πρόγραµµα βοοειδών στα οποία δεν
έχουν χορηγηθεί ορµόνες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 97/78/EΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
1997, για καθορισµό των αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών
ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες
χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 10,

(4)

Με την απόφαση 1999/518/ΕΚ της Επιτροπής (5) τροποποιήθηκαν περαιτέρω τα µέτρα επιθεώρησης στους κοινοτικούς
συνοριακούς σταθµούς ελέγχου, για να συµπεριληφθούν
ειδικές δοκιµασίες για στιλβένια, κατόπιν της ανίχνευσης εκ
µέρους των αρµοδίων ελβετικών αρχών διαιθυλοστιλβοιστρόλης (DES) σε βόειο κρέας που είχε εισαχθεί από τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.

(5)

Ενόψει των ευνοϊκών αποτελεσµάτων του προγράµµατος
ελέγχου, τον Σεπτέµβριο 2000 µε την απόφαση 2000/
583/ΕΚ της Επιτροπής (6) µειώθηκε η συχνότητα των
ελέγχων στο νωπό κρέας το εισαγόµενο από τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, έτσι ώστε από ελέγχους σε όλες τις
αποστολές να ελέγχονται µόνο το 20 % των αποστολών, και
ήρθη η υποχρέωση των κρατών µελών να επιτρέπουν την
είσοδο στο έδαφός τους µόνο των αποστολών, για τις
οποίες τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και αναλύσεων ήσαν
ευνοϊκά.

(6)

Η απόφαση αυτή ήταν το πρώτο βήµα για τη σταδιακή
ολοσχερή κατάργηση της υποχρέωσης να υποβάλλεται σε
δοκιµασία για ορµόνες κάθε αποστολή που επιλέγεται για
φυσικούς ελέγχους, η δε απόφαση υπέκειτο σε αναθεώρηση
µε βάση τα µελλοντικά αποτελέσµατα των δοκιµασιών
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης 1999/302/ΕΚ.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η οδηγία 97/78/EΚ καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία
90/675/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2), µε βάση την οποία
καταρτίστηκε η απόφαση 94/360/EΚ της Επιτροπής (3) περί
της µειωµένης συχνότητας των φυσικών ελέγχων των αποστολών ορισµένων προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν
από τρίτες χώρες.

(1)

(2)

Μετά τον εντοπισµό, πριν από λίγο καιρό, ιχνών αυξητικών
ξενοβιοτικών ορµονών σε κρέας εισαγόµενο από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, µε την απόφαση 1999/302/EΚ
της Επιτροπής (4) τροποποιήθηκε η απόφαση 94/360/ΕΚ και
τέθηκε σε εφαρµογή ενισχυµένο σύστηµα ελέγχου όλων των
εισαγωγών νωπού βοείου κρέατος και εντοσθίων, µε εξαίρεση το κρέας και τα εντόσθια βίσονα, εισαγόµενων από την
εν λόγω χώρα.

(3)

Μετά τον εντοπισµό των εν λόγω καταλοίπων, τον Ιούνιο
του 1999 οι αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
ενίσχυσαν το πρόγραµµά τους για την παραγωγή βοοειδών
απαλλαγµένων από ορµόνες. Ενόψει περαιτέρω προβληµάτων που ανέκυψαν στο εν λόγω πρόγραµµα και διαπι-

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

ΕΕ
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L
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24 της 30.1.1998, σ. 9.
373 της 31.12.1990, σ. 1.
158 της 25.6.1994, σ. 41.
117 της 5.5.1999, σ. 58.
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(6) ΕΕ L 246 της 30.9.2000, σ. 67.
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Οι πρόσθετοι έλεγχοι οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρµογή µε τις
αποφάσεις 1999/302/ΕΚ και 1999/518/ΕΚ, καθώς και οι
δοκιµασίες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του συµπληρωµατικού προγράµµατος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για τις ορµόνες δεν έχουν ακόµη εντοπίσει ούτε ένα θετικό
δείγµα νωπού βοείου κρέατος και εντοσθίων κατά την µεσολαβήσασα χρονική περίοδο.
Ενδείκνυται, εποµένως, να καταργηθεί η υποχρέωση να ελέγχεται για πιθανή παρουσία ορµονών το 20 % των αποστολών κρέατος που εισάγεται από τις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής και, όσον αφορά τις εργαστηριακές δοκιµασίες, να έχουν οι εν λόγω εισαγωγές την ίδια µεταχείριση µε
τις εισαγωγές κρέατος από άλλες τρίτες χώρες.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 94/360/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
Το άρθρο 1α καταργείται.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 472/2002 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 για τον καθορισµό µέγιστων τιµών ανοχής για ορισµένες προσµείξεις στα τρόφιµα
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 75 της 16ης Μαρτίου 2002)
Σελίδα 20, παράρτηµα, δεύτερο µέρος του πίνακα, τρίτη και τέταρτη στήλη:
αντί:

«Οδηγία 2002/27/ΕΚ»,

διάβαζε: «Οδηγία 2002/26/ΕΚ».
και στην υποσηµείωση στο δεύτερο µέρος του πίνακα:
αντί:

«ΕΕ L 75 της 16.3.2002, σ. 44.»,

διάβαζε: «ΕΕ L 75 της 16.3.2002, σ. 38».
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