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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 827/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 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 18 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2002, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή
για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999
052
220
628
999
052
999
052
204
212
220
388
600
624
999
388
528
999
060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

105,3
26,6
101,5
77,8
95,6
162,5
150,5
136,2
91,7
91,7
72,0
46,1
64,5
87,0
49,5
48,7
64,4
61,7
67,1
76,2
71,7
29,0
94,7
132,4
111,6
80,2
95,5
95,1
86,7
138,8
105,8
97,0

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

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 828/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 2002
για καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας
γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 97η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2571/97
του βουτύρου καθώς και ένα ανώτατο ποσό για την ενίσχυση που χορηγείται στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο
και στο συµπυκνωµένο βούτυρο που µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον προορισµό, την περιεκτικότητα σε
βουτυρική λιπαρά ουσία και τον τρόπο χρησιµοποίησης, ή
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία ότι
πρέπει συνεπώς να καθοριστούν το ή τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης.

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, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 (2), και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την πώληση
σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης
στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο, που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2000 (4), οι οργανισµοί προβαίνουν σε
δηµοπρασία στην πώληση ορισµένων ποσοτήτων βουτύρου
που κατέχουν και στη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα
γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Το
άρθρο 18 του εν λόγω κανονισµού θεσπίζει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφορές που θα ληφθούν για την κάθε
ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µια ελάχιστη τιµή πώλησης

(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
Για την 97η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97,
οι ελάχιστες τιµές πώλησης, το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων
καθώς και τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
350 της 20.12.1997, σ. 3.
76 της 25.3.2000, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2002, για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και
των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 97η
ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπόδειγµα

A
Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Βούτυρο ≥ 82 %

85

81

85

81

Βούτυρο < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Κρέµα

—

—

36

34

Βούτυρο

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Τρόπος χρησιµοποίησης

Ελάχιστη
τιµή
πώλησης

Βούτυρο
≥ 82 %

Εγγύηση
µεταπώλησης

Ανώτατο
ποσό
ενίσχυσης

Εγγύηση
µεταποίησης

B

Συµπυκνωµένο βούτυρο

Συµπυκνωµένο βούτυρο
Κρέµα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 829/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 2002
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 50η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται
στα πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999
τιµή παρέµβασης ή το ενδεχόµενο να µην δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Λόγω των προσφορών που ελήφθησαν, πρέπει να καθοριστεί
η µέγιστη τιµή αγοράς στο επίπεδο που αναγράφεται κατωτέρω.

(3)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της
Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον αφορά τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999, του Συµβουλίου, για τα µέτρα παρέµβασης στην
αγορά βουτύρου και κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1614/
2001 (4), προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες
προσφορές για κάθε δηµοπρασία, τον καθορισµό µιας ανώτατης τιµής αγοράς σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 50η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 14 Μαΐου 2002, η µέγιστη τιµή
αγοράς καθορίζεται σε 295,38 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
333 της 24.12.1999, σ. 11.
214 της 8.8.2001, σ. 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 830/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 2002
για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για τη 269η ειδική
δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία. Πρέπει
συνεπώς να καθοριστεί το ποσό εγγύησης προορισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Πρέπει να καθοριστεί, βάσει των προσφορών που έχουν
υποβληθεί, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης στο επίπεδο που
αναφέρεται κατωτέρω και να καθοριστεί κατά συνέπεια το
ποσό της εγγύησης προορισµού.

(3)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 1990, σχετικά µε τη
χορήγηση βάσει της δηµοπρασίας ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζεται για άµεση κατανάλωση στην
Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης
προβαίνουν σε διαρκή δηµοπρασία για τη χορήγηση ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Στο άρθρο 6 του εν
λόγω κανονισµού προβλέπεται ότι λαµβάνοντας υπόψη τις
ληφθείσες προσφορές για την κάθε ειδική δηµοπρασία καθορίζεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το συµπυκνωµένο βούτυρο ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 96 % ή

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 269η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90,
το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθώς και το ποσό της εγγύησης
προορισµού καθορίζονται ως εξής:
— ανώτατο ποσό ενίσχυσης:
— εγγύηση προορισµού:
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
45 της 21.2.1990, σ. 8.
16 της 21.1.1999, σ. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 831/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 2002
για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές
στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς σκοπούς
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό συνάδουν προς τη γνώµη της επιτροπής στατιστικού απορρήτου,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου, της 17ης
Φεβρουαρίου 1997, για τις κοινοτικές στατιστικές (1), και ιδίως το
άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 20 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Σκοπός

(1)

Οι ερευνητές και, γενικώς, η επιστηµονική κοινότητα ζητούν
διαρκώς εντονότερα την απόκτηση πρόσβασης, για επιστηµονικούς σκοπούς, σε εµπιστευτικά δεδοµένα που διαβιβάζονται στην κοινοτική αρχή.

Ο παρών κανονισµός αποβλέπει στη θέσπιση, µε σκοπό την
εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων για επιστηµονικούς σκοπούς,
των όρων µε τους οποίους παρέχεται πρόσβαση σε εµπιστευτικά
δεδοµένα που διαβιβάζονται στην κοινοτική αρχή, καθώς και των
κανόνων συνεργασίας µεταξύ της Κοινότητας και των εθνικών
αρχών προκειµένου να διευκολυνθεί η εν λόγω πρόσβαση.

(2)

Η πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς
σκοπούς αποκτάται είτε µε τη χορήγηση άδειας εισόδου
στις εγκαταστάσεις της κοινοτικής αρχής είτε µε τη διάθεση
ανωνυµοποιηµένων δεδοµένων σε ερευνητές υπό ειδικούς
όρους (ελεγχόµενη είσοδος).

Άρθρο 2

(3)

(4)

(5)

Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το χάρτη
θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός διασφαλίζει, ειδικότερα, τον πλήρη
σεβασµό του δικαιώµατος στην προσωπική ζωή και στην
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρα 7 και
8 του χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης).
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη, αφενός, της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (2), και, αφετέρου, του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000,
σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά
µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (3).

( ) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(3) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
1

Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται:
— ως «κοινοτική αρχή», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97, η υπηρεσία της Επιτροπής που είναι
αρµόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται
στην Επιτροπή σχετικά µε την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών (Eurostat),
— ως «κοινοτικές στατιστικές», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97, οι ποσοτικές, οµαδοποιηµένες
και αντιπροσωπευτικές πληροφορίες που προκύπτουν από τη
συλλογή και συστηµατική επεξεργασία των δεδοµένων που
παράγουν οι εθνικές αρχές και η κοινοτική αρχή στο πλαίσιο
της εφαρµογής του κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος,
— ως «εµπιστευτικά δεδοµένα», τα δεδοµένα που επιτρέπουν µόνο
τον έµµεσο εντοπισµό των οικείων στατιστικών µονάδων,
— ως «πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα», είτε η πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις της κοινοτικής αρχής είτε η διάθεση ανωνυµοποιηµένων µικροδεδοµένων,
— ως «ανωνυµοποιηµένα µικροδεδοµένα», µεµονωµένα στατιστικά
αρχεία που έχουν τροποποιηθεί προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα βέλτιστη πρακτική, ο κίνδυνος
εντοπισµού των στατιστικών µονάδων µε τα οποία σχετίζονται,
— ως «εθνικές αρχές», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 322/97, τα εθνικά στατιστικά ιδρύµατα και τα άλλα
όργανα τα οποία είναι αρµόδια σε κάθε κράτος µέλος για την
παραγωγή κοινοτικών στατιστικών.
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Άρθρο 3

σεών της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, εφόσον πληρούνται και
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Παραδεκτό των αιτήσεων «ratione personae»

α) η έρευνα διεξάγεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της κοινοτικής αρχής και υπό την εποπτεία ορισµένου υπαλλήλου της εν
λόγω αρχής·

1.
Η πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα παρέχεται από την
κοινοτική αρχή σε ερευνητές φορέων που εµπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) πανεπιστήµια και άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που
θεσπίζονται δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας κράτους µέλους·
β) οργανισµοί ή ιδρύµατα επιστηµονικής έρευνας που θεσπίζονται
δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας κράτους
µέλους·
γ) άλλοι φορείς, οργανώσεις και ιδρύµατα, αφού λάβουν τη γνώµη
της Επιτροπής στατιστικού απορρήτου, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
322/97.
2.
Η πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα χορηγείται επίσης από
την κοινοτική αρχή σε ερευνητές φορέων επιφορτισµένων µε τη
διεξαγωγή έρευνας για επιστηµονικούς σκοπούς. Οι εντολοδότες
και οι εντολοδόχοι φορείς εµπίπτουν σε οποιαδήποτε κατηγορία
φορέων της παραγράφου 1. Οι εντολοδόχοι φορείς µπορεί να είναι
επίσης οργανώσεις ή ιδρύµατα που έχουν επιφορτιστεί από
τµήµατα της Επιτροπής ή από τις διοικήσεις των κρατών µελών να
αναλάβουν συγκεκριµένη έρευνα. Οι υπό εξέταση οργανώσεις ή
ιδρύµατα διαθέτουν νοµική προσωπικότητα.

Άρθρο 4
Γενικοί όροι
1.
Με την επιφύλαξη της τήρησης των συγκεκριµένων απαιτήσεων που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6, κατά περίπτωση, η κοινοτική αρχή παρέχει πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα, µε τον όρο
ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει κατατεθεί σχετική αίτηση συνοδευόµενη από λεπτοµερή
ερευνητική πρόταση σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά πρότυπα·
β) η ερευνητική πρόταση αναφέρει µε επαρκείς λεπτοµέρειες τη
σειρά δεδοµένων για την οποία θα χορηγηθεί πρόσβαση, τις
µεθόδους ανάλυσης των εν λόγω δεδοµένων και µνεία του
απαιτούµενου χρόνου·
γ) έχει συναφθεί από το µεµονωµένο ερευνητή, από το φορέα του
ή από την οργάνωση που εντέλλεται την έρευνα, κατά
περίπτωση, και από την κοινοτική αρχή σύµβαση που καθορίζει
τους όρους πρόσβασης, τις υποχρεώσεις των ερευνητών, τα
µέτρα για την τήρηση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών δεδοµένων και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης
των υπό εξέταση υποχρεώσεων·
δ) η εθνική αρχή, που παρήσχε τα δεδοµένα, ενηµερώθηκε πριν
από τη χορήγηση της πρόσβασης.
2.
Εκτός από τους όρους της παραγράφου 1, η κοινοτική αρχή
παρέχει πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα εντός των εγκαταστά-

β) τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν αποµακρύνονται από τις
εγκαταστάσεις της κοινοτικής αρχής χωρίς προηγούµενο
έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν περιλαµβάνουν εµπιστευτικά δεδοµένα·
γ) τα δηµοσιεύσιµα ή µε άλλον τρόπο δηµοσιοποιήσιµα αποτελέσµατα ελέγχονται από την κοινοτική αρχή προκειµένου να αποφευχθεί αποκάλυψη εµπιστευτικών δεδοµένων.

Άρθρο 5
Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της κοινοτικής αρχής
1.
Η κοινοτική αρχή παρέχει πρόσβαση, εντός των εγκαταστάσεών της, σε εµπιστευτικά δεδοµένα που προέρχονται από τις
ακόλουθες έρευνες ή πηγές στατιστικών δεδοµένων:
— έρευνα για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
— έρευνα για το εργατικό δυναµικό,
— έρευνα για την κοινοτική καινοτοµία,
— έρευνα για τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση.
Ωστόσο, κατ’ αίτηση της εθνικής αρχής που παρήσχε τα δεδοµένα,
δεν παρέχεται πρόσβαση σε δεδοµένα από την εν λόγω εθνική αρχή
για συγκεκριµένο ερευνητικό σχέδιο.
2.
Με την επιφύλαξη της εκ των προτέρων ρητής έγκρισης από
την αρµόδια εθνική αρχή, η κοινοτική αρχή παρέχει πρόσβαση,
εντός των εγκαταστάσεών της, σε εµπιστευτικά δεδοµένα άλλα από
εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6
∆ιάθεση ανωνυµοποιηµένων µικροδεδοµένων
1.
Η κοινοτική αρχή δηµοσιοποιεί σειρές ανωνυµοποιηµένων
µικροδεδοµένων που προέρχονται από τις ακόλουθες έρευνες ή
πηγές στατιστικών δεδοµένων:
— έρευνα για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
— έρευνα για το εργατικό δυναµικό,
— έρευνα για την κοινοτική καινοτοµία,
— έρευνα για τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση.
Ωστόσο, κατ’ αίτηση της εθνικής αρχής που παρήσχε τα δεδοµένα,
δεν παρέχεται πρόσβαση σε δεδοµένα από την εν λόγω εθνική αρχή
για συγκεκριµένο ερευνητικό σχέδιο.
2.
Πριν από την εν λόγω διάθεση, η κοινοτική αρχή διασφαλίζει,
σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές, ότι οι µέθοδοι ανωνυµοποίησης
που εφαρµόζονται στις υπό εξέταση σειρές µικροδεδοµένων ελαχιστοποιούν, σύµφωνα µε την ισχύουσα βέλτιστη πρακτική, τον κίνδυνο εντοπισµού των οικείων στατιστικών µονάδων, βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97.
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Άρθρο 7

Άρθρο 9

∆ιµερείς συµφωνίες

Κόστος

Κάθε εθνική αρχή και η κοινοτική αρχή υπογράφουν διµερή
συµφωνία σχετικά µε τους πρακτικούς τρόπους και όρους των
άρθρων 5 και 6. Οι διµερείς συµφωνίες, και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, γνωστοποιούνται στην επιτροπή στατιστικού απορρήτου.

Το κόστος που συνεπάγεται η πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και, ιδίως, η χρήση της υποδοµής της Επιτροπής αναλαµβάνεται από τους αιτούντες. Κατά τον
καθορισµό του κόστους, η κοινοτική αρχή διασφαλίζει ότι το εν
λόγω κόστος δεν προκαλεί αθέµιτο ανταγωνισµό στις εθνικές
αρχές.

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Οργανωτικά ζητήµατα

Μέτρα διασφάλισης

1.
Η κοινοτική αρχή πρέπει να αναλάβει τα απαραίτητα διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η
πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα ούτε θίγει τη φυσική και
λογική προστασία των εµπιστευτικών δεδοµένων ούτε επιτρέπει
παράνοµη αποκάλυψη ή χρήση για σκοπούς άλλους από εκείνους
για τους οποίους παρασχέθηκε η πρόσβαση.

1.
Η κοινοτική αρχή διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα για τα οποία
παρασχέθηκε πρόσβαση δεν περιλαµβάνουν πληροφορίες που καθιστούν εφικτό τον άµεσο εντοπισµό των οικείων στατιστικών
µονάδων.

2.
Εφόσον απαιτείται η τοποθέτηση των εθνικών αρχών, λαµβάνονται τεχνικά και οργανωτικά µέτρα από τις εθνικές αρχές και την
κοινοτική αρχή για να διασφαλιστεί ότι η ενδεικνυόµενη συνεργασία διεξάγεται αποτελεσµατικά, χωρίς περιττές καθυστερήσεις και
συνυπολογίζοντας τις ανάγκες του ερευνητικού σχεδίου. Πρέπει να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι η
θέση της εθνικής αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ή 6, γνωστοποιείται εντός έξι εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής της
σχετικής αίτησης από την εθνική αρχή.
3.
Με τον όρο ότι εφαρµόζονται κατάλληλοι µηχανισµοί για την
προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των δεδοµένων και ότι
έχει χορηγηθεί η έγκριση των εθνικών αρχών που διαβίβασαν τα
δεδοµένα στην κοινοτική αρχή, η πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα επιτρέπεται επίσης σε ασφαλή χώρο στις εγκαταστάσεις
εθνικής αρχής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα µέτρα που εφαρµόζονται
για την εγγύηση της φυσικής και λογικής προστασίας των δεδοµένων είναι συγκρίσιµα προς τα µέτρα που εφαρµόζονται στις
εγκαταστάσεις της κοινοτικής αρχής.

2.
Η κοινοτική αρχή τηρεί δηµόσιο µητρώο µε όλες τις σχετικές
πληροφορίες.
Άρθρο 11
Εκθέσεις
Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προς την Επιτροπή στατιστικού απορρήτου σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες όπως τα ονόµατα και
τις διευθύνσεις των ερευνητών και των ιδρυµάτων τους, τα δεδοµένα για τα οποία παρασχέθηκε πρόσβαση, το συνεπαγόµενο
κόστος, την περιγραφή των ερευνητικών σχεδίων και τις απορρέουσες δηµοσιεύσεις.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
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, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 832/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 2002
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος καταγωγής
Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας
των υγειονοµικών µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών
κρεάτων ή προϊόντων µε βάση το κρέας προέλευσης τρίτων
χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 (4),

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ακόλουθα κράτη µέλη εκδίδουν, στις 21 Μαΐου 2002, πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που υπάγονται
στον τοµέα του βοείου κρέατος εκφρασµένα σε κρέας χωρίς
κόκαλα, καταγωγής ορισµένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες ποσότητες και
χώρες καταγωγής:
Γερµανία:
— 200 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 300 τόνοι καταγωγής Ναµίµπιας.
Ηνωµένο Βασίλειο:
— 1 000 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 730 τόνοι καταγωγής Ναµίµπιας,
— 50 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης.

Άρθρο 2
(2)

(3)

(4)

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

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

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

14 786 τόνοι,

Κένυα:

142 τόνοι,

Μαδαγασκάρη

7 579 τόνοι,

Σουαζιλάνδη:

3 123 τόνοι,

Ζιµπάµπουε:

9 100 τόνοι,

Ναµίµπια:

9 640 τόνοι.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαΐου 2002.
(3) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.
(4) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 833/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 2002
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η
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 της Επιτροπής (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. 2007/2001 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

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από την 10 έως τις
16 Μαΐου 2002 σε 127,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
272 της 13.10.2001, σ. 13.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 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 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

(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. 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 τις 10 έως τις 16 Μαΐου 2002, σε 170,00 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 18 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
272 της 13.10.2001, σ. 15.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.

L 133/14

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18.5.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 835/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 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 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

(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. 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 τις
10 έως τις 16 Μαΐου 2002 σε 162,00 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 18 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 836/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 2002
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η
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 της Επιτροπής (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. 2010/2001 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

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται
βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 10 έως τις 16
Μαΐου 2002, σε 279,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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L
L
L
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 837/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2011/2001
άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

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 οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν
ενδείκνυται να καθορισθεί η µέγιστη επιδότηση.

(4)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/2001 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/
89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 13
έως τις 16 Μαΐου 2002 στο πλαίσιο της δηµοπρασίας της επιδότησης για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού
του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/41/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 2002
για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, καθώς και τη µέγιστη ροπή και τη µέγιστη
καθαρή ισχύ του κινητήρα δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992,
περί εγκρίσεως τύπου των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε
κινητήρα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/
7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και
ιδίως το άρθρο 16,
την οδηγία 95/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 2ας Φεβρουαρίου 1995, σχετικά µε την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, καθώς και τη µέγιστη ροπή και τη
µέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα (3), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η οδηγία 95/1/ΕΚ είναι µια από τις ειδικές οδηγίες στο
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου που προβλέπεται
στην οδηγία 92/61/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της
οδηγίας 92/61/ΕΟΚ σχετικά µε τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές µονάδες των
οχηµάτων ισχύουν για την οδηγία 95/1/ΕΚ.

(1)

Για να επιτραπεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος
πλήρους έγκρισης τύπου, κρίνεται αναγκαίο να διασαφηνιστούν ή να συµπληρωθούν ορισµένες προδιαγραφές της
οδηγίας 95/1/ΕΚ.

(2)

Προς το σκοπό αυτό, είναι σκόπιµο να διευκρινιστεί ποιες
είναι οι τιµές που πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά
δοκιµής ώστε να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρµογή της
οδηγίας 95/1/ΕΚ στην περίπτωση των µοτοποδηλάτων, των
µοτοσικλετών και των τρίκυκλων µε κινητήρες ανάφλεξης µε
σπινθηριστή και τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήµατα µε
κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση.

(3)

(4)

Η οδηγία 95/1/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί σχετικά.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρµογή
στην τεχνική πρόοδο που συστάθηκε δυνάµει του άρθρου
13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/116/ΕΚ (5),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 2
1.
Από την 1η Ιουλίου 2003, τα κράτη µέλη δεν δύνανται, για
λόγους σχετικούς µε την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, τη
µέγιστη ροπή και τη µέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα:
— να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ για ένα τύπο
δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήµατος µε κινητήρα ή
— να απαγορεύουν την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα,
εφόσον η εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, η µέγιστη ροπή και η
µέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα των οχηµάτων πληρούν τις
απαιτήσεις της οδηγίας 95/1/ΕΚ όπως τροποποιείται από την
παρούσα οδηγία.
2.
Από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα κράτη µέλη αρνούνται τη
χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ για ένα τύπο δίκυκλου ή τρίκυκλου
οχήµατος µε κινητήρα, για λόγους σχετικούς µε την εκ κατασκευής
ανώτατη ταχύτητα, τη µέγιστη ροπή και τη µέγιστη καθαρή ισχύ
του κινητήρα, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας
95/1/ΕΚ όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2003.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ουσιώδεις
διατάξεις εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.

Άρθρο 1

Για την Επιτροπή

Τα παραρτήµατα της οδηγίας 95/1/ΕΚ τροποποιούνται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

225 της 10.8.1992, σ. 72.
106 της 3.5.2000, σ. 1.
52 της 8.3.1995, σ. 1.
42 της 23.2.1970, σ. 1.
18 της 21.1.2002, σ. 1.

Erkki LIIKANEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήµατα της οδηγίας 95/1/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής:
α) στο σηµείο 5, η δεύτερη γραµµή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ατµοσφαιρική πίεση: 97 ± 10 kPa.»
β) στο σηµείο 5, η πέµπτη γραµµή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Μέση ταχύτητα ανέµου, µετρούµενη σε ύψος 1 m πάνω από το έδαφος: < 3 m/s, επιτρεπόµενες ριπές ανέµου
< 5 m/s.»
2. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α) στο προσάρτηµα 1 σηµείο 3.1.2 πίνακας 1, η πρώτη πρόταση της σηµείωσης 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το ψυγείο, ο ανεµιστήρας, το στόµιο αεροπαραγωγού του ανεµιστήρα, η αντλία νερού και ο θερµοστάτης θα είναι
τοποθετηµένα στο χώρο δοκιµών, στις ίδιες µεταξύ τους σχετικές θέσεις όπως και στο όχηµα. Αν το ψυγείο, ο
ανεµιστήρας, το στόµιο αεροπαραγωγού του ανεµιστήρα, η αντλία νερού ή/και ο θερµοστάτης είναι τοποθετηµένα στο
χώρο δοκιµών σε θέσεις διαφορετικές από εκείνες του οχήµατος, η θέση στο χώρο δοκιµών πρέπει να περιγράφεται και να
σηµειώνεται στα πρακτικά δοκιµής.»
β) στο προσάρτηµα 1, το σηµείο 4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.1.

Ορισµός των συντελεστών α1 και α2
Συντελεστές επί τους οποίους πολλαπλασιάζονται οι µετρούµενες τιµές ροπής και ισχύος για να καθοριστεί η
ροπή και η ισχύς ενός κινητήρα, λαµβανοµένης υπόψη της µηχανικής απόδοσης της µετάδοσης (συντελεστής
α2) που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των δοκιµών και για να αναχθούν η εν λόγω ροπή και η εν λόγω
ισχύς στις προδιαγραφόµενες στο σηµείο 4.2.1 ατµοσφαιρικές συνθήκες αναφοράς (συντελεστής α1).
Ο µαθηµατικός τύπος διόρθωσης της ισχύος είναι:
P 0 = α 1 · α2 · P
όπου:
P0 =

η διορθωµένη ισχύς (δηλαδή η ισχύς υπό τις συνθήκες αναφοράς στην απόληξη του στροφαλοφόρου
άξονα)

α1 =

ο διορθωτικός συντελεστής για τις ατµοσφαιρικές συνθήκες αναφοράς

α2 =

ο διορθωτικός συντελεστής για τη µηχανική απόδοση της µετάδοσης

P

η µετρούµενη ισχύς (παρατηρούµενη ισχύς).»

=

γ) στο προσάρτηµα 1, το σηµείο 4.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.3.

Προσδιορισµός των διορθωτικών συντελεστών

4.3.1.

Προσδιορισµός του συντελεστή α2
— Στην περίπτωση που η έξοδος του στροφαλοφόρου άξονα αποτελεί το µετρητικό σηµείο, ο εν λόγω
συντελεστής ισούται προς 1.
— Στην περίπτωση που το µετρητικό σηµείο δεν είναι η έξοδος του στροφαλοφόρου άξονα, ο εν λόγω
συντελεστής υπολογίζεται µε το µαθηµατικό τύπο:

όπου nt είναι ο βαθµός απόδοσης του συστήµατος µετάδοσης που παρεµβάλλεται µεταξύ στροφαλοφόρου
άξονα και µετρητικού σηµείου.
Αυτός ο βαθµός απόδοσης nt ευρίσκεται ως γινόµενο (πολλαπλασιασµού) του βαθµού απόδοσης nj
εκάστου των στοιχείων που συγκροτούν το σύστηµα µετάδοσης:
nt = n1 · n2 · … · nj
Ο βαθµός απόδοσης εκάστου των στοιχείων που συγκροτούν το σύστηµα µετάδοσης δίδεται στον κατωτέρω
πίνακα.
Τύπος

Οδοντωτοί τροχοί (γρανάζια)

Αλυσίδα

Βαθµός απόδοσης

Ευθείας οδόντωσης

0,98

Ελικοειδούς οδόντωσης

0,97

Κωνικής οδόντωσης

0,96

Με κυλίνδρους

0,95

Αθόρυβη

0,98
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Ιµάντας

Υδραυλικός συµπλέκτης ή µετατροπέας
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Βαθµός απόδοσης

Οδοντωτός

0,95

Τραπεζοειδής

0,94

Υδραυλικός συµπλέκτης (1)

0,92

Υδραυλικός µετατροπέας (1)

0,92

(1) Αν δεν είναι κλειδωµένος.

4.3.2.

Προσδιορισµός του συντελεστή α1

4.3.2.1.

Ορισµός των χαρακτηριστικών T, Ps για το διορθωτικό συντελεστή α1

4.3.2.2.

T =

η απόλυτη θερµοκρασία του αναρροφούµενου από τον κινητήρα αέρα

Ps =

η ξηρή ατµοσφαιρική πίεση σε kilopascals (kPa), δηλαδή η ολική βαροµετρική πίεση µείον την πίεση
του ατµού του ύδατος

Συντελεστής α1
Ο διορθωτικός συντελεστής α1 λαµβάνεται χρησιµοποιώντας το µαθηµατικό τύπο:

Ο ανωτέρω µαθηµατικός τύπος εφαρµόζεται µόνο αν:
0,93 ≤ α1 ≤ 1,07
Στην περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών, πρέπει να δηλώνεται η λαµβανόµενη διορθωµένη τιµή και να
αναφέρονται ρητώς στα πρακτικά δοκιµής οι συνθήκες δοκιµής (θερµοκρασία και πίεση).
Οι δοκιµές µπορούν να διεξαχθούν σε κλιµατιζόµενους θαλάµους δοκιµών, όπου µπορούν να ρυθµισµούν οι ατµοσφαιρικές συνθήκες.»
δ) στο προσάρτηµα 1 τα σηµεία 4.4 και 4.5 διαγράφονται·
ε) στο προσάρτηµα 1 σηµείο 6.1, το ποσοστό «1,5 %» αντικαθίσταται από το ποσοστό «3 %»·
στ) στο προσάρτηµα 2 σηµείο 3.1.2 πίνακας 1, η πρώτη πρόταση της σηµείωσης 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το ψυγείο, ο ανεµιστήρας, το στόµιο αεροπαραγωγού του ανεµιστήρα, η αντλία νερού και ο θερµοστάτης θα είναι
τοποθετηµένα στο χώρο δοκιµών, στις ίδιες µεταξύ τους σχετικές θέσεις όπως και στο όχηµα. Αν το ψυγείο, ο
ανεµιστήρας, το στόµιο αεροπαραγωγού του ανεµιστήρα, η αντλία νερού ή/και ο θερµοστάτης είναι τοποθετηµένα στο
χώρο δοκιµών σε θέσεις διαφορετικές από εκείνες του οχήµατος, η θέση στο χώρο δοκιµών πρέπει να περιγράφεται και να
σηµειώνεται στα πρακτικά δοκιµής.»
ζ) στο προσάρτηµα 2, το σηµείο 4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.1.

Ορισµός των συντελεστών α1 και α2
Συντελεστές επί τους οποίους πολλαπλασιάζονται οι µετρούµενες τιµές ροπής και ισχύος για να καθοριστεί η
ροπή και η ισχύς ενός κινητήρα, λαµβανοµένης υπόψη της µηχανικής απόδοσης της µετάδοσης (συντελεστής
α2) που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των δοκιµών και για να αναχθούν η εν λόγω ροπή και η εν λόγω
ισχύς στις προδιαγραφόµενες στο σηµείο 4.2.1 ατµοσφαιρικές συνθήκες αναφοράς (συντελεστής α1).
Ο µαθηµατικός τύπος διόρθωσης της ισχύος είναι:
P 0 = α 1 · α2 · P
όπου:
P0 =

η διορθωµένη ισχύς (δηλαδή η ισχύς υπό τις συνθήκες αναφοράς στην απόληξη του στροφαλοφόρου
άξονα)

α1 =

ο διορθωτικός συντελεστής για τις ατµοσφαιρικές συνθήκες αναφοράς

α2 =

ο διορθωτικός συντελεστής για τη µηχανική απόδοση της µετάδοσης

P

η µετρούµενη ισχύς (παρατηρούµενη ισχύς).»

=
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η) στο προσάρτηµα 3 σηµείο 3.1.3 πίνακας 1, η πρώτη πρόταση της σηµείωσης 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το ψυγείο, ο ανεµιστήρας, το στόµιο αεροπαραγωγού του ανεµιστήρα, η αντλία νερού και ο θερµοστάτης θα είναι
τοποθετηµένα στο χώρο δοκιµών, στις ίδιες µεταξύ τους σχετικές θέσεις όπως και στο όχηµα. Αν το ψυγείο, ο
ανεµιστήρας, το στόµιο αεροπαραγωγού του ανεµιστήρα, η αντλία νερού ή/και ο θερµοστάτης είναι τοποθετηµένα στο
χώρο δοκιµών σε θέσεις διαφορετικές από εκείνες του οχήµατος, η θέση στο χώρο δοκιµών πρέπει να περιγράφεται και να
σηµειώνεται στα πρακτικά δοκιµής.»
θ) στο προσάρτηµα 3, το σηµείο 4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.1.

Ορισµός των συντελεστών αd και α2
Συντελεστές επί τους οποίους πολλαπλασιάζονται οι µετρούµενες τιµές ροπής και ισχύος για να καθοριστεί η
ροπή και η ισχύς ενός κινητήρα, λαµβανοµένης υπόψη της µηχανικής απόδοσης της µετάδοσης (συντελεστής
α2) που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των δοκιµών και για να αναχθούν η εν λόγω ροπή και η εν λόγω
ισχύς στις προδιαγραφόµενες στο σηµείο 4.2.1 ατµοσφαιρικές συνθήκες αναφοράς (συντελεστής αd).
Ο µαθηµατικός τύπος διόρθωσης της ισχύος είναι:
P0 = αd · α2 · P
όπου:
P0 =

η διορθωµένη ισχύς (δηλαδή η ισχύς υπό τις συνθήκες αναφοράς στην απόληξη του στροφαλοφόρου
άξονα)

αd =

ο διορθωτικός συντελεστής για τις ατµοσφαιρικές συνθήκες αναφοράς

α2 =

ο διορθωτικός συντελεστής για τη µηχανική απόδοση της µετάδοσης (βλέπε προσάρτηµα 2 σηµείο
4.3.1)

P

η µετρούµενη ισχύς (παρατηρούµενη ισχύς).»

=

ι) στο προσάρτηµα 3 σηµείο 4.4, ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:
«4.4.

Προσδιορισµός του διορθωτικού συντελεστή αd (1)».
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης Μαΐου 2002
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους από την Ισπανία στην Επιτροπή των Περιφερειών
(2002/367/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2002 (1), για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας ότι, µετά την παραίτηση του κ. Bustillo NAVIA-OSORIO, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις
20 Φεβρουαρίου 2002, έµεινε κενή η αντίστοιχη θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η κα Maria Dolores ALARCON MARTINEZ διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε
αντικατάσταση του κ. Bustillo NAVIA-OSORIO, για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου της, δηλαδή έως τις
25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. DE RATO Y FIGAREDO

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Μαΐου 2002
για το διορισµό ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού µέλους από τη Γερµανία στην Επιτροπή των
Περιφερειών
(2002/368/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2002 (1), για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας ότι, µετά τις παραιτήσεις του κ. Αndré SCHMITZ, τακτικού µέλους, και της κας Maria KRAUTZBERGER, αναπληρωµατικού µέλους, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν στο Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2002, έµειναν
κενές οι αντίστοιχες θέσεις της Επιτροπής των Περιφερειών,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της γερµανικής κυβέρνησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η κα Monika HELBIG διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Αndré
SCHMITZ και η κα Gesine LÖTZSCH διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε
αντικατάσταση της κας Maria KRAUTZBERGER για το υπόλοιπο της θητείας των προκατόχων τους, δηλαδή έως

τις 25 Ιανουαρίου 2006.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PIQUÉ I CAMPS

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2002 ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ-ΜΕΞΙΚΟΥ
της 13ης Μαΐου 2002
για την επιτάχυνση της κατάργησης των δασµών που επιβάλλονται σε ορισµένα προϊόντα που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της απόφασης αριθ. 2/2000 του Μικτού Συµβουλίου ΕΕ-Μεξικού
(2002/369/ΕΚ)
ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:
τη συµφωνία για την οικονοµική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου,
που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 8 ∆εκεµβρίου 1997 (1),
την απόφαση αριθ. 2/2000 του Μικτού Συµβουλίου ΕΕ-Μεξικού της 23ης Μαρτίου 2000 (εφεξής αποκαλούµενη
«απόφαση αριθ. 2/2000»), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 5 (2),
Eκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της απόφασης αριθ. 2/2000 εξουσιοδοτεί το Μικτό Συµβούλιο να µειώσει τους
δασµούς νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται στα άρθρα 4 έως 10 ή να βελτιώσει άλλως τους όρους της
πρόσβασης, σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα.

(2)

Η απόφαση του Μικτού Συµβουλίου για την επιτάχυνση της κατάργησης δασµού ή, την κατ’ άλλο τρόπο
βελτίωση των όρων πρόσβασης, θα πρέπει να αντικαταστήσει τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 4
έως 10 για το οικείο προϊόν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Τα µέρη επιταχύνουν την κατάργηση των δασµών που επιβάλλονται σε ορισµένα προϊόντα καταγωγής, που
περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της απόφασης αριθ. 2/2000, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Το Μεξικό επιταχύνει την κατάργηση των δασµών για τα εµπορεύµατα, καταγωγής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα Ι.
Άρθρο 3
Η Κοινότητα επιταχύνει την κατάργηση των δασµών για τα εµπορεύµατα καταγωγής Μεξικού, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 10 της απόφασης αριθ. 2/2000
για το σχετικό προϊόν.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πέµπτη ηµέρα από την υιοθέτησή της από το Μικτό Συµβούλιο
ΕΕ-Μεξικού.
Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2002.
Για το Μικτό Συµβούλιο
J. PIQUÉ I CAMPS

(1) ΕΕ L 276 της 28.10.2000, σ. 45.
(2) ΕΕ L 157 της 30.6.2000, σ. 10.

L. E. DERBEZ BAUTISTA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ασµολογικές θέσεις για τις οποίες το Μεξικό επιταχύνει την κατάργηση δασµών εµπορευµάτων, καταγωγής Ευρωπαϊκής Κοινότητας
α) Προϊόντα για τα οποία το Μεξικό καταργεί τους δασµούς εµπορευµάτων, καταγωγής Κοινότητας, κατά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης (1).
∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ — ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2909.50.04

Eugenol o isoeugenol, excepto en grado farmacéutico

2922.50.17

Clorhidrato de 1-isopropilamino-3-(1-naftoxi)-propan-2-ol

2923.10.99

Los demás

2924.29.13

N-Acetil-p-aminofenol

3002.10.99

Únicamente: medicamento a base de etanercept

3002.10.99

Únicamente: medicamento a base de basiliximab

3002.90.99

Únicamente: toxina botulinica tipo «A»

3003.90.99

Únicamente: medicamento a granel a base de vitamina E 50 %

3004.20.99

Únicamente: medicamento a base de fosfato sódico de dexametasona y sulfato de neomicina

3004.20.99

Únicamente: antiséptico glucocorticoide y antiinflamatorio de uso oftálmico con principio activo
fluorometolona y sulfato de neomicina

3004.20.99

Únicamente: medicamento a base de ertapenem sódico

3004.39.99

Únicamente: medicamento a base de estradiol

3004.39.99

Únicamente: medicamento a base de gestodeno y etinil estradiol

3004.39.99

Únicamente: medicamento a base de levonorgestrel y etinilestradiol

3004.39.99

Únicamente: medicamento a base de estrógenos conjugados

3004.40.99

Únicamente: medicamento a base de tropisetron

3004.50.99

Únicamente: medicamento a base de fitomenadiona

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de Atenolol-nifedipina (cápsulas)

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de isosorbide dinitrato (cápsulas)

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de Glucomannano (cápsulas)

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de rufloxacino mononitrato (tabletas)

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de clorhidrato de Dorzolamida y Maleato de Timolol

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de fosfato sódico de Dexametasona

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de Losartán Potásico e Hidroclorotiazida

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de Maleato de Timolol

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de Carbidopa y Levodopa

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de benseramida y levodopa

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de moxifloxacino

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de ácido pamidrónico

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de isradipino

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de valsartan

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de rivastigmina

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de letrozol

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de formoterol

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de terbinafina

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de fluvastatina

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de nicotina

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de nitroglicerina

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de quinagolida

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de tizanidina

(1) (Η λέξη «µόνον» («Unicamente») δείχνει ότι η περιγραφή αναφέρεται µόνο στην παραλλαγή εµπορεύµατος για το οποίο επιταχύνεται η
κατάργηση δασµών, στο πλαίσιο της δασµολογικής θέσης ισοδυναµεί µε τον όρο «ex out» της ορολογίας του ΠΟΕ.)
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3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de amiprenavir

3004.90.99

Únicamente: medicamento oftálmico a base de aceite de silicona

3004.90.99

Únicamente: medicamento oftálmico a base de perfluorodecalina

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de tirofiban clorhidrato

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de losartán potásico

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de simvastatina

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de acitretino

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de carvedilol

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de filgastrim

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de flunitrazepam

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de mesilato de nelfinavir

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de tolcapone

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de benzoato de rizatriptán

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de tenoxicam

3004.90.99

Únicamente: antiglaucomatos o anthipertensivo ocular con principio activo clorhidrato de levobunolol y alcohol polivinílico

3004.90.99

Únicamente: alternativa terapéutica para mantenimiento de midriasis transoperatoria de extracción de
catarata extracapsular con principio activo flurbiprofeno sódico

3004.90.99

Únicamente: solución de uso oftálmico para conjuntivitis infecciosa, úlceras corneales e infecciones
oculares con principio activo de ofloxacina

3004.90.99

Únicamente: subtilisina a microangular tabletas para limpieza de lentes de contacto

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de lamivudina y zidovudina (tabletas)

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de abacavir (tabletas)

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de lamivudina (tabletas)

3004.90.99

Únicamente: medicamentos a base de abacavir, lamivudina y zidovudina (tabletas)

3004.90.99

Únicamente: medicamento a base de clorhidrato de Vardenafil

3302.90.99

Los demás

3822.00.99

Únicamente: medicamento oftálmico a base de tira de papel filtro whatman prueba para evaluar la
cantidad de lagrima producida en el ojo humano

3822.00.99

Únicamente: reactivo para detección de embarazo en tira reactiva, contenida en un estuche o
dispositivo de plástico para su venta en farmacias presentación prueba individual

3907.91.02

2,2,4-Trimetil-1,2-dihidro-quinolina polimerizada

8426.91.02

Grúas con acondicionamiento hidráulico de brazos articulados o rígidos con capacidad hasta 9.9
toneladas a un radio de 1 m

8426.91.04

Grúas con brazo (aguilón) articulado, de acondicionamiento hidráulico con capacidad superior a 9.9
toneladas a un radio de 1 m

8506.10.01

Secas, utilizadas en audífonos, para sordera

8506.10.02

Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y
espesor de 12 a 18, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.10.01 y 04

8506.10.03

Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12 sin exceder de 39 mm. Con longitud de 45 a
65 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.10.01 y 04

8506.10.04

Alcalinas, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.10.01,02 y 03

8506.10.99

Los demás

8506.30.01

Secas, utilizadas en audífonos, para sordera

8506.30.02

Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y
espesor de 12 a 18, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.30.01 y 04

8506.30.03

Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12 sin exceder de 39 mm. Con longitud de 45 a
65 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.30.01 y 04

8506.30.04

Alcalinas, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.30.01,02 y 03

8506.30.99

Los demás

8506.40.01

Secas, utilizadas en audífonos, para sordera

8506.40.02

Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y
espesor de 12 a 18, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.40.01 y 04

8506.40.03

Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12 sin exceder de 39 mm, con longitud de 45 a
65 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.40.01 y 04
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8506.40.04

Alcalinas, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.40.01, 02 y 03

8506.40.99

Los demás

8506.50.01

Secas, utilizadas en audífonos, para sordera

8506.50.02

Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y
espesor de 12 a 18, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.50.01 y 04

8506.50.03

Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12 sin exceder de 39 mm, con longitud de 45 a
65 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.50.01 y 04

8506.50.04

Alcalinas, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.50.01, 02 y 03

8506.50.99

Los demás

8506.60.01

De aire-cinc

8506.80.01

Secas, utilizadas en audífonos, para sordera

8506.80.02

Secas, rectangulares, cuyas medidas en milímetros sean: longitud de 40 a 55, ancho de 22 a 28 y
espesor de 12 a 18 k excepto lo comprendido en las fracciones 8506.80.01 y 04

8506.80.03

Secas, cilíndricas, cuyo diámetro sea mayor de 12 sin exceder de 39 mm, con longitud de 45 a
65 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.80.01 y 04

8506.80.04

Alcalinas, excepto lo comprendido en las fracciones 8506.80.01,02 y 03

8506.80.99

Los demás

8506.90.01

Partes

8703.10.01

Con motor eléctrico

8703.10.02

Vehículos especiales para el transporte de personas en terreno de golf

8703.10.03

Motociclos de cuatro ruedas (cuadrimotos) o de tres ruedas equipados con diferencial y reversa

Υπό την επιφύλαξη συσχέτισης µε την ονοµατολογία ΕΣ 2002
β) Το Μεξικό καταργεί τους δασµούς στο πλαίσιο της ποσόστωσης για τα αυτοκίνητα, που καθορίζεται στο τµήµα «Γ»,
παράγραφος 2.1 του παραρτήµατος ΙΙ (Χρονοδιάγραµµα κατάργησης των δασµών του Μεξικού), για τα εµπορεύµατα,
καταγωγής Κοινότητας, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
∆ασµολογικές θέσεις για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιταχύνει την κατάργηση δασµών εµπορευµάτων,
καταγωγής Μεξικού
Προϊόντα για τα οποία η Κοινότητα καταργεί τους δασµούς εµπορευµάτων, καταγωγής Μεξικού, κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της παρούσας απόφασης.
ex 2905 19 00

Άλατα µετά µετάλλων αλκοολών

2915 31 00

Οξικό αιθύλιο

2915 32 00

Οξικό βινύλιο

2916 12 10

Ακρυλικό µαιθύλιο

2922 50 00

Αµινοαλκοόλες-φαινόλες, αµινοξέα-φαινόλες και άλλες αµινοενώσεις µε οξυγονούχες οµάδες

8712 00 10

∆ίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα τρίτροχα διανοµής εµπορευµάτων), χωρίς κινητήρα, χωρίς ρουλεµάν

8712 00 30

∆ίτροχα ποδήλατα

8712 00 80

Άλλα

ex 8702 — µε
βάρος λιγότερο
από 8 864 kg
8703

ex 8704 — µε
βάρος λιγότερο
από 8 864 kg
8706

Αυτοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά δέκα ή περισσοτέρων ατόµων, συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήµατα που είναι κατασκευασµένα κυρίως για τη µεταφορά
προσώπων (άλλα από εκείνα της κλάσης 8702), στα οποία περιλαµβάνονται και τα οχήµατα τύπου
break και τα αγωνιστικά οχήµατα
Αυτοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά εµπορευµάτων

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχηµάτων των κλάσεων 8701 µέχρι 8705, µε τον κινητήρα τους
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3/2002 ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ-ΜΕΞΙΚΟΥ
της 13ης Μαΐου 2002
όσον αφορά τη δασµολογική µεταχείριση ορισµένων προϊόντων που απαριθµούνται στα παραρτήµατα I
και II της απόφασης αριθ. 3/2000 του Μικτού Συµβουλίου ΕΕ-Μεξικού
(2002/370/ΕΚ)
ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:
τη συµφωνία για την οικονοµική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου,
που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 8 ∆εκεµβρίου 1997 (1),
την απόφαση αριθ. 2/2000 του Μικτού Συµβουλίου ΕΕ-Μεξικού της 23ης Μαρτίου 2000 (εφεξής αποκαλούµενη
«απόφαση αριθ. 2/2000»), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 5 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της απόφασης αριθ. 2/2000 εξουσιοδοτεί το Μικτό Συµβούλιο να επισπεύσει
τη µείωση των δασµών ή άλλως να βελτιώσει τους όρους πρόσβασης, για να αντικατασταθούν οι όροι που
καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 10 για το οικείο προϊόν.

(2)

Είναι σκόπιµο να καθορισθεί ότι οι δασµοί που επιβάλλονται από κάθε µέρος στις εισαγωγές προϊόντων
που υπάγονται στην κατηγορία 4, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους συντελεστές βάσης που ορίζονται
στα παραρτήµατα I και II,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
1.
Οι εισαγωγικοί δασµοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα, στα προϊόντα, καταγωγής Μεξικού, που απαριθµούνται στο παράρτηµα I και υπάγονται στην κατηγορία 4, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους συντελεστές βάσης
που ορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα για τα προϊόντα αυτά.
2.
Οι εισαγωγικοί δασµοί που επιβάλλονται στο Μεξικό, στα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, που απαριθµούνται στο παράρτηµα II και υπάγονται στην κατηγορία 4, δεν υπερβαίνουν τους συντελεστές βάσης που ορίζονται
στο εν λόγω παράρτηµα για τα προϊόντα αυτά.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πέµπτη ηµέρα από την υιοθέτησή της από το Μικτό Συµβούλιο.
Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2002.
Για το Μικτό Συµβούλιο
J. PIQUÉ I CAMPS

(1) ΕΕ L 276 της 28.10.2000, σ. 45.
(2) ΕΕ L 157 της 30.6.2000, σ. 10.

L. E. DERBEZ BAUTISTA

18.5.2002

EL
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Μαΐου 2002
µε την οποία θεσπίζονται οικολογικά κριτήρια απονοµής του κοινοτικού οικολογικού σήµατος για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τροποποιείται η απόφαση 1999/178/EΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 1844]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/371/ΕΚ)
λόγω απόφασης, που παρατάθηκε µε την απόφαση 2001/
831/EΚ της Επιτροπής (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση της Επιτροπής η οποία να
καθορίζει τα ειδικά οικολογικά κριτήρια για την εν λόγω
κατηγορία προϊόντων, η οποία θα ισχύει για µια πενταετία.

(6)

Είναι ενδεδειγµένο, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που
δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες, να ισχύουν τα νέα
κριτήρια που θεσπίζονται µε την παρούσα απόφαση καθώς
και τα κριτήρια που θεσπίστηκαν µε την απόφαση 1999/
178/EΚ, ούτως ώστε οι εταιρείες στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί ή οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση για την απονοµή
του οικολογικού σήµατος στα προϊόντά τους πριν από τη
θέση σε εφαρµογή της παρούσας απόφασης να έχουν
επαρκή χρόνο να προσαρµόσουν τα προϊόντα τους ώστε να
ανταποκρίνονται στα νέα κριτήρια.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση βασίζονται στο σχέδιο κριτηρίων που κατέστρωσε το Συµβούλιο
Οικολογικής Σήµανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο
ιδρύθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1980/2000.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που έχει συσταθεί
βάσει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1980/
2000,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος (1),
και ιδίως το άρθρο 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 για να
απονεµηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήµα το προϊόν πρέπει
να διαθέτει χαρακτηριστικά που να καθιστούν δυνατό να
συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση καθοριστικών οικολογικών παραµέτρων.
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι
καθορίζονται ρητά κριτήρια απονοµής του οικολογικού
σήµατος ανά κατηγορία προϊόντος.
Προβλέπει επίσης ότι η αναθεώρηση των κριτηρίων οικολογικής σήµανσης, καθώς και των απαιτήσεων εκτίµησης και
εξακρίβωσης που αφορούν τα κριτήρια αυτά, διενεργείται
εγκαίρως προτού λήξει η περίοδος ισχύος των κριτηρίων για
κάθε κατηγορία προϊόντων. Η αναθεώρηση αυτή καταλήγει
σε πρόταση παράτασης, ανάκλησης ή επανεξέτασης των
κριτηρίων.
Ενδείκνυται να αναθεωρηθούν τα οικολογικά κριτήρια τα
οποία θεσπίστηκαν µε την απόφαση 1999/178/EΚ της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 1999, για τη θέσπιση των
οικολογικών κριτηρίων απονοµής του κοινοτικού οικολογικού σήµατος σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (2), ούτως
ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις στην αγορά. Ταυτοχρόνως πρέπει να τροποποιηθεί η περίοδος ισχύος της εν

(1) ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 5.3.1999, σ. 21.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Για να απονέµεται το κοινοτικό οικολογικό σήµα σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πρέπει να εµπίπτουν στην κατηγορία προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και να πληρούν
τα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα της
παρούσας απόφασης.
(3) ΕΕ L 31 της 28.11.2001, σ. 29.
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Άρθρο 2

Άρθρο 5

Η κατηγορία προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιουνίου 2002 µέχρι τις 31
Μαΐου 2007.

κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισµού και αξεσουάρ: είδη ρουχισµού και αξεσουάρ (όπως π.χ. µαντήλια, κασκόλ, τσάντες, τσάντες
αγορών, σακίδια, ζώνες, κ.λπ.) που αποτελούνται από υφαντικές
ίνες σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 90 %·
κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων: κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους τα οποία αποτελούνται από υφαντικές ίνες σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον
90 %. Εξαιρούνται οι επικαλύψεις τοίχων και δαπέδων·
ίνες, νήµατα και υφάσµατα: που προορίζονται για χρήση σε
κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισµού και αξεσουάρ ή κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων.
Ειδικώς για τα «κλωστοϋφαντουργικά είδη ρουχισµού και αξεσουάρ» και για τα «κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων»:
πτίλα, φτερά, µεµβράνες και επενδύσεις δεν χρειάζονται να λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του ποσοστού των κλωστοϋφαντουργικών ινών.
Άρθρο 3
Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» χαρακτηρίζεται µε τον κωδικό αριθµό «016».
Άρθρο 4
Το άρθρο 3 της οδηγίας 1999/178/EΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Ο ορισµός της κατηγορίας προϊόντων και τα ειδικά οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων ισχύουν µέχρι τις
31 Μαΐου 2003.»

Παραγωγοί προϊόντων που εµπίπτουν στην κατηγορία προϊόντων
«κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» στους οποίους έχει χορηγηθεί
οικολογικό σήµα πριν από την 1η Ιουνίου 2002 επιτρέπεται να
χρησιµοποιούν αυτό το οικολογικό σήµα µέχρι τις 31 Μαΐου
2003.
Σε παραγωγούς προϊόντων που εµπίπτουν στην κατηγορία
προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για την απονοµή οικολογικού σήµατος πριν από την 1η
Ιουνίου 2002 είναι δυνατό να απονεµηθεί το οικολογικό σήµα για
τα προϊόντα τους υπό τους όρους της απόφασης 1999/178/EΚ
µέχρι τις 31 Μαΐου 2003.
Από την 1η Ιουνίου 2002, οι νέες αιτήσεις για την απονοµή
οικολογικού σήµατος για την κατηγορία προϊόντων «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται
στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ
Σκοπός των κριτηρίων
Σκοπός των κριτηρίων αυτών είναι ιδιαιτέρως να τονωθεί η µείωση της ρύπανσης των υδάτων που σχετίζεται µε τις βασικές
διεργασίες κατά την αλυσίδα παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπου συµπεριλαµβάνεται η παραγωγή ινών, η
νηµατοποίηση, η ύφανση, η πλέξη, η λεύκανση, η βαφή και το φινίρισµα.
Για τα κριτήρια έχουν καθοριστεί µεγέθη τα οποία προωθούν την επισήµανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων µε
περιορισµένες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Απαιτήσεις αξιολόγησης και ελέγχου
Για κάθε κριτήριο αναφέρονται οι συγκεκριµένες απαιτήσεις αξιολόγησης και εξακρίβωσης.
Όταν ο αιτών καλείται να παράσχει βεβαιώσεις, τεκµηρίωση, αναλύσεις, πρακτικά δοκιµασιών, ή άλλα τεκµήρια από τα οποία να
προκύπτει η συµµόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και τον (τους)
προµηθευτή(-ές) του ή/και τους προµηθευτές τους κ.λπ., κατά περίπτωση.
Κατά περίπτωση, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται άλλες µέθοδοι δοκιµών εφόσον ο αρµόδιος φορέας που εξετάζει την αίτηση τις
θεωρεί ισοδύναµες µε τις προβλεπόµενες.
Η µονάδα αναφοράς των εισροών (πρώτων υλών) και εκροών (προϊόντων διεργασίας) είναι 1 kg κλωστοϋφαντουργικού
προϊόντος, υπό κανονικές συνθήκες (65 % ± 2 % σχετική υγρασία και 20 °C ± 2 °C· οι συνθήκες αυτές καθορίζονται στο
πρότυπο ISO 139: κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα — πρότυπες ατµοσφαιρικές συνθήκες εγκλιµατισµού και δοκιµασιών).
Κατά περίπτωση, ο αρµόδιος φορέας επιτρέπεται να απαιτεί πρόσθετη τεκµηρίωση και να διενεργεί ανεξάρτητους ελέγχους.
Συνιστάται στους αρµοδίους φορείς να λαµβάνουν υπόψη την εφαρµογή αναγνωρισµένων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως τα EMAS και ISO 14001, κατά την εξέταση των αιτήσεων και την παρακολούθηση της τήρησης των κριτηρίων
(Σηµείωση: δεν συνιστά απαίτηση η εφαρµογή αυτών των συστηµάτων διαχείρισης).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα κριτήρια υποδιαιρούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες: για τις κλωστοϋφαντουργικές ίνες, για τις διεργασίες και τις χηµικές
ουσίες, και για την καταλληλότητα χρήσης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
Στο παρόν τµήµα καθορίζονται ειδικά κριτήρια για τις ίνες και, συγκεκριµένα, για τις ακρυλικές ίνες, τις ίνες βάµβακος και άλλες
φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους, ίνες ελαστοµερούς πολυουρεθάνης, λιναριού και άλλες ίνες στελέχους, τις ίνες µη
απολιπασµένου µαλλιού και άλλες κερατινούχες ίνες, συνθετικές ίνες κυτταρίνης, πολυαµιδικές, πολυεστερικές ίνες και ίνες
πολυπροπυλενίου. Επιτρέπονται επίσης άλλες ίνες για τις οποίες δεν καθορίζονται ειδικά κριτήρια, µε εξαίρεση τις ορυκτές ίνες,
τις ίνες υάλου, τις µεταλλικές ίνες, τις ίνες άνθρακα και άλλες ανόργανες ίνες.
∆εν απαιτείται τήρηση των κριτηρίων του παρόντος τµήµατος για συγκεκριµένο τύπο ινών εάν το βάρος των ινών αυτών είναι
µικρότερο από 5 % του συνολικού βάρους των υφαντουργικών ινών στο προϊόν. Το ίδιο ισχύει όταν οι ίνες προέρχονται από
ανακύκλωση. Εν προκειµένω ως ανακυκλωµένες ορίζονται ίνες προερχόµενες µόνο από αποκόµµατα (ρετάλια) της βιοµηχανίας
υφασµάτων και ενδυµάτων ή από απορρίµµατα καταναλωθέντων προϊόντων (κλωστοϋφαντουργίας ή άλλων). Πάντως, τουλάχιστον
το 85 %, κατά βάρος, του συνόλου των ινών στο προϊόν, πρέπει, είτε να ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα ειδικά κριτήρια για τις
ίνες, εφόσον προβλέπονται, είτε να προέρχεται από ανακύκλωση.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών οφείλει να παρέχει λεπτοµερή στοιχεία όσον αφορά τη σύνθεση του κλωστοϋφαντουργικού
προϊόντος.
1. Ακρυλικές ίνες
α) Η περιεκτικότητα σε υπολείµµατα ακρυλονιτριλίου των ακατέργαστων ινών, κατά την έξοδο από τη µονάδα παραγωγής
τους, πρέπει να µην υπερβαίνει τα 1,5 mg/kg.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει πρακτικό δοκιµασίας κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος:
εκχύλιση µε ζέον ύδωρ και ποσοτικός προσδιορισµός µε χρωµατογραφία αερίου-υγρού σε τριχοειδή στήλη.
β) Οι εκποµπές ακρυλονιτριλίου στην ατµόσφαιρα (κατά τον πολυµερισµό και µέχρι το στάδιο του ετοίµου για κλώση
διαλύµατος), εκφραζόµενες ως ετήσιος µέσος όρος, πρέπει να είναι χαµηλότερες από 1g/kg παραγόµενων ινών.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει λεπτοµερή τεκµηρίωση ή/και πρακτικά δοκιµασιών που να αποδεικνύουν
τη συµµόρφωση µε το κριτήριο αυτό, καθώς και δήλωση συµµόρφωσης.
2. Βαµβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους (συµπεριλαµβανοµένου kapok)
Οι ίνες βάµβακος και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους (εφεξής «βαµβάκι») πρέπει να µην περιέχουν σε
αναλογία µεγαλύτερη από 0,05 ppm (εφόσον το επιτρέπει η ευαισθησία της µεθόδου) τις ακόλουθες ουσίες: aldrin,
captafol, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, εξαχλωροβενζόλιο, εξαχλωροκυκλοεξάνιο (όλα τα ισοµερή),
2,4,5-T, chlordimeform, chlorobenzilate, dinoseb και τα άλατά του, monocrotophos, πενταχλωροφαινόλη, τοξαφέν,
methamidophos, µεθυλοπαραθείο, παραθείο, phosphamidon.
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Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που περισσότερο από 50 % του περιεχόµενου βαµβακιού προέρχεται από
βιολογική ή µεταβατική καλλιέργεια, δηλαδή έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο οργανισµό ότι έχει παραχθεί σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού
τρόπου παραγωγής προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (1), απαιτήσεις για
την παραγωγή και την επιθεώρηση.
Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει όταν είναι δυνατόν να υποβληθούν τεκµηριωµένα στοιχεία σχετικά µε την ταυτότητα των
βαµβακοκαλλιεργητών που παρήγαγαν τουλάχιστον το 75 % του βαµβακιού που χρησιµοποιήθηκε στο τελικό προϊόν καθώς
και δήλωση των εν λόγω βαµβακοκαλλιεργητών ότι δεν χρησιµοποίησαν τις προαναφερόµενες ουσίες στους αγρούς ή στα
φυτά από τα οποία προήλθε το συγκεκριµένο βαµβάκι ή στο ίδιο το βαµβάκι.
Όταν περισσότερο από 100 % του βαµβακιού είναι βιολογικό, δηλαδή έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο οργανισµό ότι έχει
παραχθεί σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 απαιτήσεις γαι την παραγωγή και την
επιθεώρηση, ο αιτών επιτρέπεται να θέσει την ένδειξη «βιολογικό βαµβάκι» δίπλα στο οικολογικό σήµα.
Ο αιτών παρέχει είτε αποδεικτικό πιστοποίησης βιολογικής καλλιέργειας ή τεκµηρίωση ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν οι
προαναφερόµενες ουσίες από τους γεωργούς ή πρακτικό δοκιµασίας κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν οι εξής µέθοδοι:
κατά περίπτωση, US EPA 8081 A [οργανοχλωριούχα φυτοφάρµακα — εκχύλιση µε υπερήχους ή µε συσκευή Soxhlet και
µη πολικούς διαλύτες (ισο-οκτάνιο ή εξάνιο)], 8151 Α (χλωριούχα ζιζανιοκτόνα — µε µεθανόλη), 8141 Α (οργανοφωσφορικές ενώσεις) ή 8270 C (ηµιπτητικές οργανικές ενώσεις).
3. Ίνες ελαστοµερούς πολυουρεθάνης
α) ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται οργανοκασσιτερικές ενώσεις.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται.
β) Οι ατµοσφαιρικές εκποµπές αρωµατικών διισοκυανικών ενώσεων κατά τον πολυµερισµό και τη νηµατοποίηση, εκφραζόµενες ως ετήσιος µέσος όρος, πρέπει να είναι χαµηλότερες από 5 mg/kg παραγόµενων ινών.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει λεπτοµερή τεκµηρίωση ή/και πρακτικά δοκιµασιών που να αποδεικνύουν
τη συµµόρφωση µε το κριτήριο αυτό, καθώς και δήλωση συµµόρφωσης.
4. Ίνες λιναριού και άλλες ίνες στελέχους (συµπεριλαµβανοµένων της κάνναβης, της γιούτας και του ραµί)
Οι ίνες λιναριού και οι άλλες ίνες στελέχους πρέπει να µην λαµβάνονται µε διαβροχή, εκτός εάν τα λύµατα από τη διαβροχή
καθαρίζονται µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται µείωση του COD (χηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο) ή του TOC (ολικός
οργανικός άνθρακας) κατά 75 % τουλάχιστον για την κάνναβη και κατά 95 % τουλάχιστον για τις ίνες λιναριού και τις
άλλες ίνες στελέχους.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: εάν χρησιµοποιείται διαβροχή, ο αιτών παρέχει πρακτικό δοκιµασίας κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: ISO 6060 (COD).
5. Ίνες από µη απολιπασµένο µαλλί και άλλες κερατινούχες ίνες (συµπεριλαµβανοµένου του µαλλιού προβάτου,
καµήλας, αλπακά και κατσίκας)
α) Πρέπει να µην υπερβαίνει τα 0,5 ppm η σωρευτική περιεκτικότητα σε: γ-εξαχλωροκυκλοεξάνιο (lindane), α-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, β-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, δ-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, aldrin, dieldrin, endrin, π, π-DDT, π, π-DDD.
β) Πρέπει να µην υπερβαίνει τα 2 ppm η σωρευτική περιεκτικότητα σε: diazinon, propetamphos, chlorfenvinphos,
dichlorfenthion, chlorpyriphos, fenchlorphos.
γ) Πρέπει να µην υπερβαίνει τα 0,5 ppm η σωρευτική περιεκτικότητα σε: cypermethrin, deltamethrin, fenvalerate,
cyhalothrin, flumethrin.
δ) Πρέπει να µην υπερβαίνει τα 2 ppm η σωρευτική περιεκτικότητα σε: diflubenzuron, triflumuron.
Οι απαιτήσεις αυτές [που περιγράφονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ) και λαµβανόµενες µεµονωµένα] δεν ισχύουν όταν
είναι δυνατόν να υποβληθούν τεκµηριωµένα στοιχεία σχετικά µε την ταυτότητα των κτηνοτρόφων που παρήγαγαν το
75 % τουλάχιστον του εν λόγω µαλλιού ή των κερατινούχων ινών, καθώς και δήλωση των κτηνοτρόφων αυτών ότι δεν
χρησιµοποίησαν τις προαναφερόµενες ουσίες στους αγρούς ή δεν τις χορήγησαν στα ζώα από τα οποία προήλθαν οι ίνες.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση για τα στοιχεία α), β), γ) και δ): ο αιτών παρέχει είτε την ανωτέρω προβλεπόµενη
τεκµηρίωση ή πρακτικό δοκιµασίας κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: IWTO Draft Test Method 59.
ε) Για τα λύµατα της απολίπανσης που διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο, το αποβαλλόµενο στο αποχετευτικό δίκτυο
COD πρέπει να µην υπερβαίνει τα 60 g/kg µη απολιπασµένου µαλλιού, και τα λύµατα πρέπει να καθαρίζονται εκτός της
βιοµηχανικής εγκατάστασης ώστε να επιτυγχάνεται περαιτέρω µείωση της περιεκτικότητας σε COD κατά 75 % τουλάχιστον, ως ετήσιος µέσος όρος.
Για τα λύµατα της απολίπανσης που καθαρίζονται επιτόπου και αποβάλλονται σε επιφανειακά ύδατα, το αποβαλλόµενο
στα επιφανειακά ύδατα COD πρέπει να µην υπερβαίνει τα 5 g COD/kg µη απολιπασµένου µαλλιού. Το pH των
αποβαλλοµένων στα επιφανειακά ύδατα λυµάτων πρέπει να είναι µεταξύ 6 και 9 (εκτός εάν το pH του υδάτινου αποδέκτη
εκτός αυτών των ορίων) και η θερµοκρασία πρέπει να είναι χαµηλότερη από 40 °C (εκτός εάν η θερµοκρασία του
υδάτινου αποδέκτη είναι υψηλότερη).
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει τα σχετικά δεδοµένα και πρακτικό δοκιµασίας κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: ISO 6060.
(1) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1.
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6. Συνθετικές ίνες κυτταρίνης [όπου συµπεριλαµβάνονται: βισκόζη, lyocell, ίνες οξικής κυτταρίνης, χαλκοραιγιόν
(cupro) και τριοξικής κυτταρίνης]
α) Η αναλογία των απορροφήσιµων οργανικών αλογονούχων ενώσεων (ΑΟΧ) στις ίνες πρέπει να µην υπερβαίνει τα
250 ppm.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει πρακτικό δοκιµασίας κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος:
ISO 11480.97 (ελεγχόµενη καύση σε µικροκουλοµετρία).
β) Για τις ίνες βισκόζης, η περιεκτικότητα σε θείο των εκπεµπόµενων στην ατµόσφαιρα θειούχων ενώσεων που προέρχονται
από τις διεργασίες παραγωγής ινών, εκφραζόµενη ως ετήσιος µέσος όρος, πρέπει να µην υπερβαίνει τα 120 g/kg
παραγοµένων συνεχών ινών και τα 30 g/kg παραγοµένων ασυνεχών ινών. Όταν σε συγκεκριµένη βιοµηχανική εγκατάσταση παράγονται και οι δύο τύποι ινών, το σύνολο των εκποµπών πρέπει να µην υπερβαίνει τον αντίστοιχο σταθµισµένο
µέσο όρο.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει λεπτοµερή τεκµηρίωση ή/και πρακτικά δοκιµασιών που να αποδεικνύουν
τη συµµόρφωση µε το κριτήριο αυτό, καθώς και δήλωση συµµόρφωσης.
γ) Για τις ίνες βισκόζης, ο ψευδάργυρος που απορρίπτεται στο νερό από τη µονάδα παραγωγής, εκφραζόµενος ως ετήσιος
µέσος όρος, πρέπει να µην υπερβαίνει τα 0,3 g/kg.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει λεπτοµερή τεκµηρίωση ή/και πρακτικά δοκιµασιών που να αποδεικνύουν
τη συµµόρφωση µε το κριτήριο αυτό, καθώς και δήλωση συµµόρφωσης.
δ) Για τις ίνες cupro, η περιεκτικότητα των λυµάτων σε χαλκό, κατά την έξοδό τους από την µονάδα παραγωγής,
εκφραζόµενη ως ετήσιος µέσος όρος, πρέπει να µην υπερβαίνει τα 0,1 ppm.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει λεπτοµερή τεκµηρίωση ή/και πρακτικά δοκιµασιών που να αποδεικνύουν
τη συµµόρφωση µε το κριτήριο αυτό, καθώς και δήλωση συµµόρφωσης.
7. Πολυαµιδικές ίνες
Οι εκποµπές N2O στην ατµόσφαιρα κατά την παραγωγή του µονοµερούς, εκφραζόµενες ως µέσος ετήσιος όρος, πρέπει να
µην υπερβαίνουν τα 10 g/kg παραγοµένων ινών πολυαµιδίου 6 και τα 50 g/kg παραγοµένων ινών πολυαµιδίου 6.6.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει λεπτοµερή τεκµηρίωση ή/και πρακτικά δοκιµασιών που να αποδεικνύουν τη
συµµόρφωση µε το κριτήριο αυτό, καθώς και δήλωση συµµόρφωσης.
8. Πολυεστερικές ίνες
α) Η αναλογία του αντιµονίου στις πολυεστερικές ίνες πρέπει να µην υπερβαίνει τα 260 ppm. Όταν δεν χρησιµοποιείται
αντιµόνιο, ο αιτών επιτρέπεται να δηλώνει «χωρίς αντιµόνιο» (ή ισοδύναµη διατύπωση) δίπλα στο οικολογικό σήµα.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιείται αυτή µόνο ή πρακτικό δοκιµασίας
κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: απευθείας προσδιορισµός µε φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης. Η δοκιµασία διενεργείται σε ακατέργαστη ίνα πριν υποβληθεί σε υγρή διεργασία.
β) Οι εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) κατά τον πολυµερισµό του πολυεστέρα, εκφραζόµενες ως ετήσιος
µέσος όρος, πρέπει να µην υπερβαίνουν τα 1,2 g/kg παραγόµενης πολυεστερικής ρητίνης (οι VOC είναι οργανικές
ενώσεις µε τάση ατµών 0,01 kPa ή µεγαλύτερη στους 293,15 K ή µε αντίστοιχη πτητικότητα υπό τις συγκεκριµένες
συνθήκες χρήσης).
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει λεπτοµερή τεκµηρίωση ή/και πρακτικά δοκιµασιών που να αποδεικνύουν
τη συµµόρφωση µε το κριτήριο αυτό, καθώς και δήλωση συµµόρφωσης.
9. Ίνες πολυπροπυλαινίου
Πρέπει να µην χρησιµοποιούνται χρωστικές µε βάση το µόλυβδο.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Τα κριτήρια του παρόντος τµήµατος ισχύουν, κατά περίπτωση, για όλα τα στάδια της παραγωγής του προϊόντος,
συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής των ινών. Ωστόσο, είναι αποδεκτό να περιέχουν οι ανακυκλωµένες ίνες ορισµένες από
τις βαφές ή άλλες ουσίες οι οποίες απαγορεύονται µε βάση τα παρόντα κριτήρια, υπό την προϋπόθεση όµως ότι οι ουσίες
αυτές είχαν χρησιµοποιηθεί στον προηγούµενο κύκλο ζωής των ινών.
10. Βοηθητικές ουσίες και ουσίες για φινίρισµα ινών και νηµάτων
α) Κολλάρισµα: τουλάχιστον 95 % (επί ξηρού) των συστατικών οιουδήποτε παρασκευάσµατος για κολλάρισµα το οποίο
χρησιµοποιείται σε ίνες ή νήµατα πρέπει να είναι επαρκώς βιοαποδοµήσιµο ή να είναι δυνατό να ανταποκριθεί σε
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, ειδάλλως να ανακυκλώνονται.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: εν προκειµένω, µια ουσία θεωρείται «επαρκώς βιοαποδοµήσιµη ή δυνατόν να αποµακρυνθεί»:
— όταν, από τη δοκιµασία µε µια από τις µεθόδους OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO
9887, OECD 302 B, ή ISO 9888, διαπιστώνεται ποσοστό αποδόµησης εντός 28 ηµερών, τουλάχιστον 70 %,
— όταν, από τη δοκιµασία µε µια από τις µεθόδους OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD
301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 ή ISO 14593, διαπιστώνεται ποσοστό αποδόµησης
εντός 28 ηµερών, τουλάχιστον 60 %,
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— όταν, από τη δοκιµασία µε µια από τις µεθόδους OECD 303 ή ISO 11733, διαπιστώνεται ποσοστό αποδόµησης
εντός 28 ηµερών, τουλάχιστον 80 %,
— για ουσίες για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν οι προαναφερόµενες µέθοδοι δοκιµών, όταν παρέχονται
στοιχεία που αποδεικνύουν ανάλογα επίπεδα βιοαποδόµησης ή αποµάκρυνσης.
Ο αιτών παρέχει κατάλληλη τεκµηρίωση, φύλλα δεδοµένων ασφαλείας, πρακτικά δοκιµασιών ή/και δηλώσεις, όπου να
αναφέρονται οι µέθοδοι δοκιµασίας και τα αποτελέσµατα που προαναφέρονται, ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε
το κριτήριο αυτό για όλες τις ουσίες κολλαρίσµατος που χρησιµοποιούνται.
β) Πρόσθετα διαλυµάτων νηµατοποίησης, πρόσθετα νηµατοποίησης και παρασκευάσµατα για νηµατοποίηση (περιλαµβανοµένων ελαίων για λανάρισµα, προϊόντων για φινίρισµα νηµατοποίησης και λιπαντικά): Τουλάχιστον 90 % (επί ξηρού) των
συστατικών πρέπει να είναι επαρκώς βιοαποδοµήσιµα ή να είναι δυνατό να αποµακρυνθούν σε εγκατάσταση καθαρισµού
λυµάτων.
Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για παρασκευάσµατα για κλώση (λιπαντικά κλώσης, υγραντικές ουσίες), έλαια για την
περιέλιξη νήµατος σε κώνους, έλαια για το στηµόνιασµα και τη συστροφή, κηροί, έλαια πλέξης, έλαια από σιλικόνη και
ανόργανες ουσίες.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: «επαρκώς βιαποδοµήσιµα ή δυνατόν να αποµακρυνθούν» όπως ορίζεται ανωτέρω στο
στοιχείο α). Ο αιτών παρέχει κατάλληλη τεκµηρίωση, φύλλα δεδοµένων ασφαλείας ή/και δηλώσεις σχετικά µε τις
µεθόδους δοκιµασίας και τα αποτελέσµατα που προαναφέρονται, ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε το κριτήριο
αυτό για όλα τα πρόσθετα ή παρασκευάσµατα που χρησιµοποιούνται.
γ) Η περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (PAH) στο κλάσµα πετρελαιοειδών προϊόντος πρέπει
να είναι κατώτερη από 1,0 % κατά βάρος.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει κατάλληλη τεκµηρίωση, φύλλα δεδοµένων ασφαλείας, δελτία πληροφοριών για το προϊόν ή δηλώσεις, όπου να αναφέρεται είτε η περιεκτικότητα των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων ή ότι δεν χρησιµοποιούνται προϊόντα που να περιέχουν ορυκτέλαια.
11. Βιοκτόνα ή βιοστατικά προϊόντα
α) Χλωροφαινόλες (τα άλατα και οι εστέρες τους), πολυχλωριούχο διφαινύλιο (PCB) και οργανοκασσιτερικές ενώσεις να µην
χρησιµοποιούνται κατά τη µεταφορά ή την αποθήκευση των προϊόντων και ηµικατεργασµένων προϊόντων.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται αυτές οι ουσίες ή οι ενώσεις για το
νήµα, το ύφασµα και το τελικό προϊόν. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή υπόκειται σε επαλήθευση πρέπει να
εφαρµόζεται η ακόλουθη µέθοδος δοκιµασίας και η ακόλουθη οριακή τιµή: κατά περίπτωση εκχύλιση, σχηµατισµός
παραγώγων εστέρων µε οξικό ανυδρίτη, προσδιορισµός διά χρωµατογραφίας υγρού-αερίου σε τριχοειδή στήλη µε
ανίχνευση σύλληψης ηλεκτρονίου, οριακή τιµή 0,05 ppm.
β) Βιοκτόνα ή βιοστατικά προϊόντα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα έτσι ώστε να είναι ενεργά κατά τη
φάση χρήσης τους.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται.
12. Αποχρωµατισµός
∆εν επιτρέπεται η χρήση αλάτων βαρέων µετάλλων (πλην του σιδήρου) ή φορµαλδεΰδης για τον αποχρωµατισµό.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται.
13. Αύξηση βάρους
∆εν επιτρέπεται η χρήση ενώσεων του δηµητρίου για την αύξηση του βάρους των νηµάτων ή υφασµάτων.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται.
14. Βοηθητικές χηµικές ουσίες
∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται αιθοξυλαλκυλοφαινόλες (APEO), γραµµικά αλκυλοβενζολοσουλφονικά άλατα (LAS),
δις (υδρογονωµένο αλκυλοστεαρ)- διµεθυλαµµώνιο-χλωρίδιο (DTDMAC), διστεαρυλοδιµεθυλαµµώνιο-χλωρίδιο (DSDMAC),
δις (υδρογονωµένο στέαρ)-διµεθυλαµµώνιο-χλωρίδιο (DHTDMAC), τετραοξική αιθυλενοδιαµίνη (EDTA) και πενταοξική
διαιθυλενοτριαµίνη (DTPA), ούτε να υπεισέρχονται στη σύνθεση χρησιµοποιουµένων παρασκευασµάτων.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται.
15. Απορρυπαντικά, µαλακτικά υφασµάτων και συµπλεκτικοί παράγοντες
Σε κάθε εγκατάσταση υγρής επεξεργασίας, τουλάχιστον 95 % κατά βάρος των απορρυπαντικών, τουλάχιστον 95 % κατά
βάρος των µαλακτικών υφασµάτων και τουλάχιστον 95 % κατά βάρος των συµπλεκτικών παραγόντων που χρησιµοποιούνται
πρέπει να είναι επαρκώς βιοαποδοµήσιµοι ή να είναι δυνατό να αποµακρυνθούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: «επαρκώς βιοαποδοµήσιµα ή δυνατό να αποµακρυνθούν» όπως ορίζεται ανωτέρω στο κριτήριο
σχετικά µε τις βοηθητικές ουσίες και για το φινίρισµα των ινών και νηµάτων. Ο αιτών παρέχει κατάλληλη τεκµηρίωση, φύλλα
δεδοµένων ασφαλείας, πρακτικά δοκιµασιών ή/και δηλώσεις όπου να αναφέρονται οι µέθοδοι δοκιµασίας και τα αποτελέσµατα που προαναφέρονται, ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε το κριτήριο αυτό για όλα τα απορρυπαντικά,
µαλακτικά υφασµάτων και συµπλεκτικούς παράγοντες που χρησιµοποιούνται.
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16. Λευκαντικά
Εν γένει, οι εκποµπές απορροφήσιµων οργανικών αλογονούχων ενώσεων (ΑΟΧ) στα λύµατα λεύκανσης πρέπει να είναι
κατώτερες των 40 mg Cl/kg. Στις ακόλουθες περιπτώσεις οι αντίστοιχες τιµές πρέπει να είναι κατώτερες των 100 mg
Cl/kg:
— λινάρι και άλλες ίνες στελέχους,
— βαµβάκι µε βαθµό πολυµερισµού µικρότερο από 1 800 προοριζόµενο για λευκά τελικά προϊόντα.
Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για την παραγωγή συνθετικών ινών κυτταρίνης.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται χλωριωµένα λευκαντικά ή πρακτικό
δοκιµασίας κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: ISO 9562 ή prEN 1485.
17. Προσµείξεις στις βαφές
Η περιεκτικότητα των χρησιµοποιούµενων βαφών σε προσµείξεις µεταλλικών ιόντων πρέπει να µην υπερβαίνει τις ακόλουθες
τιµές: Ag 100 ppm· As 50 ppm· Ba 100 ppm· Cd 20 ppm· Co 500 ppm· Cr 100 ppm· Cu 250 ppm· Fe 2 500 ppm·
Hg 4 ppm· Mn 1 000 ppm· Ni 200 ppm· Pb 100 ppm· Se 20 ppm· Sb 50 ppm· Sn 250 ppm· Zn 1 500 ppm.
Οποιοδήποτε µέταλλο χρησιµοποιείται ως συστατικό του µορίου της βαφής (π.χ. βαφές συµπλοκοποιηµένου µετάλλου,
ορισµένες βαφές αντίδρασης, κ.λπ.) δεν λαµβάνονται υπόψη όταν αξιολογείται η συµµόρφωση προς τις τιµές αυτές, οι οποίες
αφορούν µόνο τις προσµείξεις.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει δήλωση συµµόρφωσης.
18. Προσµείξεις στα χρώµατα επιστρώσεως (πιγµέντα)
Η περιεκτικότητα των χρησιµοποιούµενων πιγµέντων σε προσµείξεις µεταλλικών ιόντων πρέπει να µην υπερβαίνει τις
ακόλουθες τιµές: As 50 ppm· Ba 100 ppm· Cd 50 ppm· Cr 100 ppm· Hg 25 ppm· Pb 100 ppm· Se 100 ppm· Sb 250
ppm· Zn 1 000 ppm.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει δήλωση συµµόρφωσης.
19. Βαφή προστύψεως χρωµίου
∆εν επιτρέπεται η βαφή προστύψεως χρωµίου.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιείται.
20. Βαφές µε συµπλοκοποιηµένο µέταλλο
Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται συµπλοκοποιηµένες βαφές οι οποίες έχουν ως βάση χαλκό, χρώµιο ή νικέλιο:
α) για βαφές, κυτταρινούχων ινών, νηµάτων ή υφασµάτων, όπου η σύνθεση της βαφής περιλαµβάνει χρώµα µεταλλικών
συµπλόκων, το ποσοστό κάθε χρησιµοποιηθέντος χρώµατος µεταλλικών συµπλόκων (πρώτη ύλη για τη διεργασία) που
διοχετεύεται στον καθορισµό λυµάτων (είτε εντός είτε εκτός της βιοµηχανικής εγκατάστασης) πρέπει να είναι χαµηλότερο
από 20 %.
Για όλες τις άλλες διεργασίες βαφής, όπου η σύνθεση της βαφής περιλαµβάνει χρώµα µεταλλικών συµπλόκων, το
ποσοστό κάθε χρησιµοποιούµενου χρώµατος µεταλλικών συµπλόκων (πρώτη ύλη για τη διεργασία) που διοχετεύεται στον
καθορισµό λυµάτων (είτε εντός είτε εκτός της βιοµηχανικής εγκατάστασης) πρέπει να είναι χαµηλότερο από 7 %.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται ή τεκµηρίωση και πρακτικά
δοκιµασιών κατά τις οποίες χρησιµοποιήθηκαν οι εξής µέθοδοι: ISO 8288 για τον Cu και το Ni· ISO 9174 ή prEN
1233 για το Cr·
β) οι εκποµπές στο νερό µετά την επεξεργασία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιµές για τα αντίστοιχα στοιχεία:
Cu 75 mg/kg (ίνες, νήµατα ή υφάσµατα)· Cr 50 mg/kg· Ni 75 mg/kg.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται ή τεκµηρίωση και πρακτικά
δοκιµασιών κατά τις οποίες χρησιµοποιήθηκαν οι εξής µέθοδοι: ISO 8288 για τον Cu και το Ni· ISO 9174 ή prEN
1233 για το Cr.
21. Αζωχρώµατα
∆εν επιτρέπεται η χρήση αζωχρωµάτων που είναι δυνατόν να διασπαστούν σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες αρωµατικές
αµίνες:
4-αµινο-διφαινύλιο

(92-67-1)

βενζιδίνη

(92-87-5)

4-χλωρο-ο-τολουιδίνη

(95-69-2)

2-ναφθυλαµίνη

(91-59-8)

ο-αµινο-αζωτολουόλιο

(97-56-3)

2-αµινο-4-νιτροτολουόλιο

(99-55-8)

p-χλωρανιλίνη

(106-47-8)

2,4-διαµινο-ανισόλη

(615-05-4)

4,4’-διαµινο-διφαινυλοµεθάνιο

(101-77-9)
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3,3’-διχλωρο-βενζιδίνη

(91-94-1)

3,3’-διµεθοξυ-βενζιδίνη

(119-90-4)

3,3’-διµεθυλο-βενζιδίνη

(119-93-7)

3,3’-διµεθυλο-4,4’-διαµινο-διφαινυλοµεθάνιο

(838-88-0)

p-κρεσιδίνη

(120-71-8)

4,4’-µεθυλο-δις-(2-χλωρανιλίνη)

(101-14-4)

4,4’-οξυδιανιλίνη

(101-80-4)

4,4’-θειοδιανιλίνη

(139-65-1)

o-τολουιδίνη

(95-53-4)

2,4-διαµινο-τολουόλιο

(95-80-7)

2,4,5-τριµεθυλο-ανιλίνη

(137-17-7)

4-αµινοαζωβενζόλιο

(60-09-3)

o-ανισιδίνη

(90-04-0)

Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται αυτά τα χρώµατα. Εάν η βεβαίωση αυτή
υπόκειται σε επαλήθευση πρέπει να χρησιµοποιείται η ακόλουθη µέθοδος δοκιµασίας και οριακή τιµή: η γερµανική µέθοδος
B-82.02 ή η γαλλική µέθοδος XP G 08-014, οριακή τιµή 30 ppm. (Σηµείωση: δεδοµένου ότι είναι δυνατόν να ληφθούν
λανθασµένα θετικά αποτελέσµατα σχετικά µε την παρουσία 4-αµινοαζωβενζολίου, συνιστάται επιβεβαιωτική δοκιµή).
22. Βαφές καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή
α) Πρέπει να µην χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες βαφές:
C.I. Basic Red 9
C.I. Disperse Blue 1
C.I. Acid Red 26
C.I. Basic Red 14
C.I. Disperse Orange 11
C. I. Direct Black 38
C. I. Direct Blue 6
C. I. Direct Red 28
C.I. Disperse Yellow 3
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται τέτοιες βαφές.
β) ∆εν επιτρέπεται η χρήση βαφών ή παρασκευασµάτων βαφών που περιέχουν άνω του 0,1 % κατά βάρος ουσίες οι οποίες
έχουν χαρακτηρισθεί ή είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους µε µια από τις ακόλουθες
φράσεις κινδύνου (ή συνδυασµούς αυτών):
R40 (Περιορισµένες ενδείξεις καρκινογόνου δράσης),
R45 (Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο),
R46 (Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές βλάβες),
R49 (Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο από εισπνοή),
R60 (Μπορεί να επιδράσει δυσµενώς στη γονιµότητα),
R61 (Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έµβρυο),
R62 (Πιθανός κίνδυνος δυσµενούς επίδρασης στη γονιµότητα),
R63 (Πιθανός κίνδυνος βλάβης στο έµβρυο),
R68 (Πιθανοί κίνδυνοι ανέκκλητων αποτελεσµάτων),
όπως καθορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των
επικινδύνων ουσιών (1), και στις µετέπειτα τροποποιήσεις της.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται τέτοιες βαφές.
(1) ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1.
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23. ∆υνάµει ευαισθητοποιητικές βαφές
Οι ακόλουθες δυνάµει ευαισθητοποιητικές βαφές επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται όταν η αντοχή των βαµµένων ινών,
νηµάτων ή υφάσµατος στην εφίδρωση (όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον) είναι τουλάχιστον 4:
C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35
C.I. Disperse Blue 102
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37
C.I. Disperse Orange 76 (προηγούµενη
ονοµασία Orange 37)
C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39
C.I. Disperse Yellow 49
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται αυτές οι βαφές ή πρακτικό
δοκιµασίας κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος δοκιµασίας αντοχής χρωµατισµών: ISO 105-E04 ( όξινο ή
αλκαλικό, σύγκριση µε ύφασµα πολλών ινών).
24. Αλογονούχοι φορείς για πολυεστέρα
Η χρήση αλογονούχων φορέων δεν επιτρέπεται.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται.
25. Τυποβαφή
α) Οι χρησιµοποιούµενες τυπωτικές πάστες πρέπει να µην περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις σε αναλογία µεγαλύτερη
από 5 % (ως πτητική οργανική ένωση -VOC- νοείται κάθε οργανική ένωση µε τάση ατµών 0,01 kPa ή µεγαλύτερη στους
293,15 K, ή µε ανάλογη πτητικότητα στις συγκεκριµένες συνθήκες χρήσης).
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση ότι δεν διενεργήθηκε τυποβαφή ή την κατάλληλη τεκµηρίωση από την οποία να προκύπτει ή συµµόρφωση, µαζί µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης.
β) ∆εν επιτρέπεται τυποβαφή µε βάση την πλαστισόλη (plastisol).
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση ότι δεν διενεργήθηκε τυποβαφή ή την κατάλληλη τεκµηρίωση από την οποία να προκύπτει ή συµµόρφωση, µαζί µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης.
26. Φορµαλδεΰδη
Η αναλογία της ελεύθερης και µερικώς υδρολυτής φορµαλδεΰδης στο τελικό ύφασµα πρέπει να µην υπερβαίνει 75 ppm στα
προϊόντα που έρχονται σε άµεση επαφή µε το δέρµα και 300 ppm στα λοιπά προϊόντα.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν προϊόντα περιέχοντα φορµαλδεΰδη ή
πρακτικό δοκιµασίας κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: EN ISO 14184-1.
27. Αποβολή λυµάτων της υγρής επεξεργασίας
α) Η τιµή του χηµικώς απαιτούµενου οξυγόνου (COD) στα λύµατα από εγκαταστάσεις υγρής επεξεργασίας (εκτός των
εγκαταστάσεων απολίπανσης µαλλιού ή διαβροχής λιναριού) που διοχετεύονται σε επιφανειακά ύδατα µετά τον καθαρισµό τους (είτε εντός είτε εκτός των εγκαταστάσεων) πρέπει να είναι χαµηλότερη από 25 g/kg, ως ετήσιος µέσος όρος.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει λεπτοµερή τεκµηρίωση ή/και πρακτικά δοκιµασιών, σύµφωνα µε το ISO
6060, που να αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε το κριτήριο αυτό, καθώς και δήλωση συµµόρφωσης.
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β) Εάν τα λύµατα καθαρίζονται εντός των εγκαταστάσεων και διοχετεύονται απευθείας στα επιφανειακά ύδατα, το pH τους
πρέπει να είναι µεταξύ 6 και 9 (εκτός εάν το pH του υδάτινου αποδέκτη βρίσκεται εκτός των ορίων αυτών) και η
θερµοκρασία τους να είναι χαµηλότερη από 40 °C (εκτός εάν η θερµοκρασία του υδάτινου αποδέκτη είναι υψηλότερη).
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει λεπτοµερή τεκµηρίωση ή/και πρακτικά δοκιµασιών που να αποδεικνύουν
τη συµµόρφωση µε το κριτήριο αυτό, καθώς και δήλωση συµµόρφωσης.
28. Επιβραδυντικά φλόγας
∆εν επιτρέπεται η χρήση επιβραδυντικών φλόγας που περιέχουν άνω του 0,1 % κατά βάρος ουσίες οι οποίες έχουν
χαρακτηρισθεί ή είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους µε µια από τις ακόλουθες φράσεις
κινδύνου (ή συνδυασµούς αυτών):
R40 (Περιορισµένες ενδείξεις καρκινογόνου δράσης),
R45 (Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο),
R46 (Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές βλάβες),
R49 (Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο από εισπνοή),
R50 (Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς),
R51 (Τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς),
R52 (Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισµούς),
R53 (Μπορεί να έχει µακροπρόθεσµες δυσµενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον),
R60 (Μπορεί να επιδράσει δυσµενώς στη γονιµότητα),
R61 (Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έµβρυο),
R62 (Πιθανός κίνδυνος δυσµενούς επίδρασης στη γονιµότητα),
R63 (Πιθανός κίνδυνος βλάβης στο έµβρυο),
R68 (Πιθανοί κίνδυνοι ανέκκλητων αποτελεσµάτων),
όπως καθορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ και στις µετέπειτα τροποποιήσεις της.
Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για επιβραδυντικά φλόγας τα οποία κατά τη χρησιµοποίησή τους υφίστανται χηµική µετατροπή
ώστε να µην είναι πλέον δυνατός ο χαρακτηρισµός τους µε οιαδήποτε από τις προαναφερόµενες φράσεις R, και εφόσον
λιγότερο από 0,1 % του επιβραδυντικού φλόγας παραµένει στο κατεργασµένο τµήµα ή ύφασµα υπό µορφή που είχε πριν
από τη χρησιµοποίηση του επιβραδυντικού φλογός.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει είτε δήλωση ότι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί επιβραδυντικά φλόγας, είτε
δηλώνει τα επιβραδυντικά φλόγας που έχουν χρησιµοποιηθεί και παρέχει τεκµηρίωση (όπως π.χ. φύλλα δεδοµένων ασφαλείας) ή/και βεβαιώσεις σύµφωνα µε τις οποίες αυτά τα επιβραδυντικά φλόγας πληρούν το παρόν κριτήριο.
29. Φινιρίσµατα διαστατικής σταθερότητας
Αλογονούχες ουσίες ή παρασκευάσµατα που προσδίδουν διαστατική σταθερότητα χρησιµοποιούνται µόνο σε µάλλινα
φυτίλια.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιείται. (Εκτός εάν χρησιµοποιούνται σε µάλλινα
φυτίλια).
30. Φινιρίσµατα
∆εν επιτρέπεται η χρήση ουσιών ή παρασκευασµάτων φινιρίσµατος που περιέχουν άνω του 0,1 % κατά βάρος ουσίες οι
οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ή είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους µε µια από τις
ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασµούς αυτών):
R40 (Περιορισµένες ενδείξεις καρκινογόνου δράσης),
R45 (Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο),
R46 (Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές βλάβες),
R49 (Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο από εισπνοή),
R50 (Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς),
R51 (Τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς),
R52 (Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισµούς),
R53 (Μπορεί να έχει µακροπρόθεσµες δυσµενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον),
R60 (Μπορεί να επιδράσει δυσµενώς στη γονιµότητα),
R61 (Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έµβρυο),
R62 (Πιθανός κίνδυνος δυσµενούς επίδρασης στη γονιµότητα),
R63 (Πιθανός κίνδυνος βλάβης στο έµβρυο),
R68 (Πιθανοί κίνδυνοι ανέκκλητων αποτελεσµάτων),
όπως καθορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ και στις µετέπειτα τροποποιήσεις της.
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Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση ότι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί φινιρίσµατα, ή δηλώνει τα
φινιρίσµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί και παρέχει τεκµηρίωση (όπως φύλλα δεδοµένων ασφαλείας) ή/και βεβαιώσεις ότι οι
ουσίες για τα φινιρίσµατα πληρούν το παρόν κριτήριο.
31. Πληρωτικά υλικά
α) Τα πληρωτικά υλικά που αποτελούνται κλωστοϋφαντουργικές ίνες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για τις κλωστοϋφαντουργικές ίνες (σηµεία 1-9), κατά περίπτωση.
β) Τα πληρωτικά υλικά πρέπει να πληρούν το κριτήριο 11 σχετικά µε τα «βιοκτόνα ή βιοστατικά προϊόντα» και το κριτήριο
26 σχετικά µε τη «φορµαλδεΰδη».
γ) Απορρυπαντικά και άλλες χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την πλύση των πληρωτικών υλικών (πτίλα, φτερά,
φυσικές ή συνθετικές ίνες) πρέπει να πληρούν το κριτήριο 14 σχετικά µε τις «βοηθητικές χηµικές ουσίες» και το κριτήριο
15 σχετικά µε τα «απορρυπαντικά, µαλακτικά υφασµάτων και συµπλεκτικοί παράγοντες».
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα κριτήρια.
32. Επιστρώσεις, επικαλύψεις µε επικολλητά λεπτά φύλλα και µεµβράνες
α) Προϊόντα από πολυουρεθάνη πρέπει να πληρούν το κριτήριο 3α) σχετικά µε τις οργανοκασσιτερικές ενώσεις και το
κριτήριο 3β) σχετικά µε τις ατµοσφαιρικές εκποµπές αρωµατικών διισοκυανικών ενώσεων.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα κριτήρια.
β) Προϊόντα από πολυεστέρα πρέπει να πληρούν το κριτήριο 8α) σχετικά µε την ποσότητα αντιµονίου και το κριτήριο 8β)
σχετικά µε τις εκποµπές των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) κατά τον πολυµερισµό.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα κριτήρια.
γ) Κατά την παραγωγή των επιστρώσεων, τωνεπικαλύψεων µε επικολλητά λεπτά φύλλα και των µεµβρανών πρέπει να µην
χρησιµοποιούνται πλαστικοποιητές ή διαλύτες, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ή είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν τη
στιγµή της χρησιµοποίησής τους µε µια από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασµούς αυτών):
R40 (Περιορισµένες ενδείξεις καρκινογόνου δράσης),
R45 (Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο),
R46 (Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές βλάβες),
R49 (Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο από εισπνοή),
R50 (Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς),
R51 (Τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς),
R52 (Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισµούς),
R53 (Μπορεί να έχει µακροπρόθεσµες δυσµενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον),
R60 (Μπορεί να επιδράσει δυσµενώς στη γονιµότητα),
R61 (Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έµβρυο),
R62 (Πιθανός κίνδυνος δυσµενούς επίδρασης στη γονιµότητα),
R63 (ΠΙθανός κίνδυνος βλάβης στο έµβρυο),
R68 (Πιθανοί κίνδυνοι ανέκκλητων αποτελεσµάτων),
όπως καθορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ και στις µετέπειτα τροποποιήσεις της.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιµοποιούνται αυτοί οι πλαστικοποιητές ή διαλύτες.
33. Κατανάλωση ενέργειας και νερού
Ο αιτών καλείται να υποβάλει, αυτοβούλως, αναλυτικά στοιχεία για την κατανάλωση νερού και ενέργειας στις εγκαταστάσεις
νηµατοποίησης, πλέξης, ύφανσης και υγρής επεξεργασίας.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών καλείται να παρέχει, αυτοβούλως, τις ανωτέρω αναφερόµενες πληροφορίες.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Τα ακόλουθα κριτήρια ισχύουν για το βαµµένο νήµα, το τελικό ύφασµα ή το τελικό προϊόν, µε τις αντίστοιχες δοκιµασίες.
34. Μεταβολή διαστάσεων κατά το πλύσιµο και τη βαφή
Οι πληροφορίες για τη µεταβολή των διαστάσεων ( %) πρέπει να αναφέρονται τόσο στην ετικέτα οδηγιών φροντίδας όσο και
στη συσκευασία ή/και σε άλλες πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν, εάν η µεταβολή διαστάσεων υπερβαίνει:
— 2 % (στηµόνι και υφάδι) για κουρτίνες και υφάσµατα επιπλώσεων που αφαιρούνται και πλένονται,
— 6 % (στηµόνι και υφάδι) για άλλα υφαντά προϊόντα,
— 8 % (κατά µήκος και φάρδος) για άλλα πλεκτά προϊόντα,
— 8 % (κατά µήκος και φάρδος) για υφάσµατα σπογγώδους υφής.
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Το παρόν κριτήριο δεν ισχύει για:
— ίνες ή νήµατα,
— προϊόντα στην επισήµανση των οποίων γράφεται σαφώς η ένδειξη «στεγνό καθάρισµα µόνο» ή ανάλογη ένδειξη (στο
µέτρο που αυτού του είδους η επισήµανση αποτελεί συνήθη πρακτική για τα εν λόγω προϊόντα),
— υφάσµατα επιπλώσεων που είναι δυνατό να αφαιρεθούν και να πλυθούν.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει πρακτικά δοκιµασιών κατά τις οποίες χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ISO 5077
τροποποιηµένη ως εξής: τρεις πλύσεις στις θερµοκρασίες που δηλώνονται για το προϊόν, µε στέγνωµα σε στεγνωτήριο µετά
από κάθε πρόγραµµα πλυσίµατος εκτός εάν επί του προϊόντος αναφέρεται διαφορετικός τρόπος στεγνώµατος, στις
θερµοκρασίες που επισηµαίνονται επί του προϊόντος, και µε το ανάλογο φορτίο πλύσης (2 ή 4 kg) που αντιστοιχεί στο
σύµβολο πλυσίµατος. Σε περίπτωση που σηµειώνεται υπέρβαση οποιουδήποτε από τα προαναφερόµενα όρια, πρέπει να
παρέχεται αντίγραφο της ετικέτας οδηγιών φροντίδας και της συσκευασίας ή/και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας για το
προϊόν.
35. Αντοχή χρωµατισµών στο πλύσιµο
Η αντοχή των χρωµατισµών στο πλύσιµο πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 3-4 ως προς την αλλαγή χρώµατος και
τουλάχιστον επιπέδου 3-4 ως προς το λέκιασµα.
Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για προϊόντα στην επισήµανση των οποίων αναγράφεται σαφώς η ένδειξη «στεγνό καθάρισµα
µόνο» ή ανάλογη ένδειξη (στο µέτρο που αυτού του είδους η επισήµανση αποτελεί συνήθη πρακτική για τα εν λόγω
προϊόντα), για λευκά προϊόντα ή προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυπωθεί ή για υφάσµατα επιπλώσεων που δεν
πλένονται.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει πρακτικά δοκιµασιών κατά τις ουσίες χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: ISO
105 C06 (µία µόνο πλύση, στη θερµοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος, µε υπερβορική σκόνη
πλυσίµατος).
36. Αντοχή χρωµατισµών στην εφίδρωση (όξινο και αλκαλικό περιβάλλον)
Η αντοχή χρωµατισµών στην εφίδρωση (σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον) πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 3-4
(αλλαγή χρώµατος και λέκιασµα).
Επιτρέπεται ωστόσο επίπεδο αντοχής 3, όταν τα υφάσµατα είναι σκουρόχρωµα (πρότυπο βάθος χρώµατος > 1/1) και έχουν
παραχθεί από αναγεννηµένο µαλλί ή περιέχουν άνω του 20 % µετάξι.
Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τα λευκά προϊόντα, τα προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυπωθεί, τα υφάσµατα
επιπλώσεων, τις κουρτίνες ή παρόµοια κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διακόσµησης εσωτερικών χώρων.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει πρακτικά δοκιµασιών κατά τις οποίες χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: ISO
105 E04 (όξινο και αλκαλικό περιβάλλον, σύγκριση µε ύφασµα πολλών ινών).
37. Αντοχή χρωµατισµών σε υγρή τριβή
Η αντοχή χρωµατισµών σε υγρή τριβή πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 2-3. Επιτρέπεται ωστόσο επίπεδο 2 εάν
πρόκειται για ντένιµ που έχει βαφεί µε ινδική.
Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τα λευκά προϊόντα ή τα προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυπωθεί.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει πρακτικά δοκιµασιών κατά τις οποίες χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: ISO
105 X12.
38. Αντοχή χρωµατισµών σε ξηρή τριβή
Η αντοχή χρωµατισµών σε ξηρή τριβή πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 4.
Επιτρέπεται ωστόσο επίπεδο 3-4 για ντένιµ που έχει βαφεί µε ινδική.
Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τα λευκά προϊόντα, τα προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυπωθεί, τα υφάσµατα
επιπλώσεων, τις κουρτίνες ή παρόµοια κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διακόσµησης εσωτερικών χώρων.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει πρακτικά δοκιµασιών κατά τις οποίες χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: ISO
105 X12.
39. Αντοχή χρωµατισµών στο φως
Για τα υφάσµατα επιπλώσεων, τις κουρτίνες ή τα παραπετάσµατα, η αντοχή χρωµατισµών στο φως πρέπει να είναι
τουλάχιστον επιπέδου 5. Για όλα τα λοιπά προϊόντα η αντοχή χρωµατισµών στο φως πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 4.
Ωστόσο, επίπεδο 4 επιτρέπεται για υφάσµατα επιπλώσεων, τις κουρτίνες ή τα παραπετάσµατα που είναι ανοικτόχρωµα
(πρότυπο βάθος < 1/12) και περιλαµβάνουν άνω του 20 % µαλλί ή άλλες κερατινούχες ίνες, ή άνω του 20 % µετάξι, ή άνω
του 20 % λινάρι ή άλλες ίνες στελέχους.
Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα στρωµατόπανα, τα προστατευτικά στρωµάτων ή τα εσώρουχα.
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει πρακτικά δοκιµασιών κατά τις οποίες χρησιµοποιήθηκε η εξής µέθοδος: ISO
105 B02.
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40. Πληροφορίες που αναφέρονται στο οικολογικό σήµα
Στο τετραγωνίδιο 2 του οικολογικού σήµατος πρέπει να αναφέρεται το ακόλουθο κείµενο:
— Μειωµένη ρύπανση υδάτων
— Περιορισµένες επικίνδυνες ουσίες
— Καλύπτει όλη την αλυσίδα παραγωγής
Αξιολόγηση και εξακρίβωση: ο αιτών παρέχει δείγµα της συσκευασίας του προϊόντος όπου να εµφαίνεται η ετικέτα, καθώς
και δήλωση συµµόρφωσης µε αυτό το κριτήριο.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαΐου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 1999/815/EK σχετικά µε τα µέτρα που απαγορεύουν τη διάθεση
στην αγορά παιχνιδιών και προϊόντων παιδικής φροντίδας κατασκευασµένων από µαλακό PVC που
περιέχει ορισµένους φθαλικούς εστέρες, τα οποία κατά τη χρήση µπαίνουν στο στόµα παιδιών ηλικίας
µικρότερης από τριών ετών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 1869]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/372/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Έως ότου εξευρεθούν λύσεις στις παραµένουσες δυσκολίες
αλλά και για να διαφυλαχτούν οι στόχοι της απόφασης
1999/815/ΕΚ και των παρατάσεών της, είναι απαραίτητο να
διατηρηθεί η απαγόρευση της τοποθέτησης στην αγορά των
αναφεροµένων προϊόντων.

(6)

Ορισµένα κράτη µέλη έχουν εφαρµόσει την απόφαση 1999/
815/EK µε µέτρα εφαρµόσιµα µέχρι τις 20 Μαΐου 2002.
Συνεπώς είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η ισχύς
αυτών των µέτρων παρατείνεται.

(7)

Είναι εποµένως απαραίτητο να παραταθεί η ισχύς της απόφασης 1999/815/EK προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι όλα
τα κράτη µέλη διατηρούν την απαγόρευση που προβλέπεται
µε την εν λόγω απόφαση.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής έκτακτων αναγκών,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Λαµβάνοντας υπόψη την οδηγία 92/59/EOK του Συµβουλίου, της
29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (1), και
ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η Επιτροπή υιοθέτησε, στις 7 ∆εκεµβρίου 1999, την απόφαση 1999/815/EΟΚ (2) όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 2002/152/ΕΚ (3), βασισµένη στο άρθρο 9
της οδηγίας 92/59/EOK, η οποία επιβάλλει στα κράτη µέλη
να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά των παιχνιδιών και
των προϊόντων φροντίδας κατασκευασµένων από µαλακό
PVC που περιέχει έναν ή περισσότερους από τις ουσίες
φθαλικό διισοεννεϋλεστέρα (DINP), φθαλικό δι(2-αιθυλεξυλ)εστέρα (DEHP), φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP), φθαλικό διισοδεκυλεστέρα (DIDP), φθαλικό δι-n-οκτυλεστέρα
(DNOP), και φθαλικό βουτυλβενζυλεστέρα (BBP) τα οποία
κατά τη χρήση µπαίνουν στο στόµα παιδιών ηλικίας µικρότερης από τριών ετών.

(1)

Η ισχύς της απόφασης 1999/815/EK περιορίστηκε σε τρεις
µήνες, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11 παράγραφος
2 της οδηγίας 92/59/EOK. Εποµένως, η ισχύς της απόφασης επρόκειτο να λήξει στις 8 Μαρτίου 2000.

(2)

Κατά την υιοθέτηση της απόφασης 1999/815/EK προβλέφτηκε να παραταθεί η ισχύς της εάν είναι απαραίτητο. Η
ισχύς των µέτρων που εγκρίθηκαν µε την απόφαση 1999/
815/ΕΚ παρατάθηκε µε µια σειρά αποφάσεων για µια πρόσθετη περίοδο τριών µηνών την κάθε φορά· συνεπώς η ισχύς
της απόφασης έπρεπε να λήξει στις 20 Μαΐου 2002.

(3)

Έχουν υπάρξει µερικές νέες εξελίξεις όσον αφορά την επικύρωση των µεθόδων µετανάστευσης καθώς και όσον αφορά
την αξιολόγηση των κινδύνων των φθαλικών εστέρων στο
πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου (4), για τις υπάρχουσες χηµικές ουσίες. Ωστόσο, χρειάζεται επιπλέον εργασία στα θέµατα αυτά για να εξευρεθούν
λύσεις σε µερικές παραµένουσες σηµαντικές δυσκολίες.

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

228 της 11.8.1992, σ. 24.
315 της 9.12.1999, σ. 46.
50 της 21.2.2002, σ. 96.
84 της 5.4.1993, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/815/EK, οι λέξεις «20 Μαΐου
2002» αντικαθίστανται από τις λέξεις «20 Αυγούστου 2002».
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θα λάβουν τα απαραίτητα µέτρα να συµµορφωθούν
µε την παρούσα απόφαση σε λιγότερο από 10 ηµέρες από την
ανακοίνωσή της. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 801/2002 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2002, σχετικά µε τις αιτήσεις
πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού που περιλαµβάνουν προκαθορισµό της επιστροφής
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 131 της 16ης Μαΐου 2002)
Σελίδα 6, υπογραφή:
αντί:

«J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Μέλος της Επιτροπής»

διάβαζε: «J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας».
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