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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2001/443/ΚΕΠΠΑ για το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο
(2002/474/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 7 της κοινής θέσης 2001/443/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, για το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο (εφεξής «το ∆ικαστήριο») (1), ορίζει ότι το Συµβούλιο επανεξετάζει την κοινή θέση κάθε έξι µήνες.
Στις 16 Απριλίου 2002, το Συµβούλιο έλαβε γνώση ενός
ψηφίσµατος σχετικά µε το ∆ικαστήριο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28 Φεβρουαρίου 2002 το οποίο,
µεταξύ άλλων, καλεί σε υιοθέτηση σχεδίου δράσης για τη
συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην κοινή θέση 2001/443/
ΚΕΠΠΑ.

(3)

Το εν λόγω σχέδιο δράσης που οριστικοποιήθηκε στις 15
Μαΐου 2002 και µπορεί ενδεχοµένως να προσαρµοστεί.

(4)

Το καταστατικό του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, καλούµενο εφεξής «το καταστατικό», που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη πληρεξουσίων της Ρώµης, έχει υπογραφεί από 139
κράτη, το έχουν επικυρώσει ή έχουν προσχωρήσει σε αυτό
69 κράτη και θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.

(5)

Όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επικυρώσει το καταστατικό.

(6)

Ενόψει της επικείµενης έναρξης ισχύος του καταστατικού,
πρέπει να γίνουν ορισµένες ενέργειες για να µπορέσει να
αρχίσει η αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ικαστηρίου. Στο
διάστηµα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να συµβάλει στη σύσταση του
∆ικαστηρίου, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τις
συναφείς αποφάσεις της προπαρασκευαστικής επιτροπής και
της συνέλευσης των κρατών µερών (εφεξής «η συνέλευση»).

(7)

Συνεπώς, η κοινή θέση 2001/443/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί,

(1) ΕΕ L 155 της 12.6.2001, σ. 19.

Άρθρο 1
Η κοινή θέση 2001/443/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Στόχος της παρούσας κοινής θέσης είναι να υποστηριχθεί
η σύσταση και η αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ικαστηρίου σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα και να προαχθεί η καθολική υποστήριξη του ∆ικαστηρίου, µε προώθηση της ευρύτερης δυνατής
συµµετοχής στο καταστατικό.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της, προκειµένου
να συµβάλουν στο στόχο της ευρύτερης δυνατής συµµετοχής
στο καταστατικό, πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να
προωθήσουν τη διαδικασία αυτή, θέτοντας το ζήτηµα της ευρύτερης δυνατής επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης
στο καταστατικό της Ρώµης και της εφαρµογής του καταστατικού, στις διαπραγµατεύσεις ή στον πολιτικό διάλογο µε τρίτα
κράτη, οµάδες κρατών ή µε τους οικείους περιφερειακούς οργανισµούς, κατά την περίπτωση.
2.
Η Ένωση και τα κράτη µέλη της πρέπει να συµβάλλουν
στην επικύρωση και εφαρµογή σε παγκόσµια κλίµακα του καταστατικού και µε άλλους τρόπους, όπως µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της διάδοσης των αξιών, των αρχών
και των διατάξεων του καταστατικού και των συναφών πράξεων.
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας κοινής θέσης, η
Ένωση συνεργάζεται, όποτε είναι αναγκαίο, µε άλλα ενδιαφέροµενα κράτη, διεθνή ιδρύµατα, µη κυβερνητικές οργανώσεις και
άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
3.
Τα κράτη µέλη µοιράζονται µε όλα τα ενδιαφερόµενα
κράτη, τις εµπειρίες τους όσον αφορά τα θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του καταστατικού και, κατά περίπτωση,
να παρέχουν άλλες µορφές υποστήριξης για τον στόχο αυτό
παρέχουν κατόπιν αιτήµατος, τεχνική και, κατά περίπτωση,
χρηµατοδοτική βοήθεια στο νοµοθετικό έργο που απαιτείται για
την επικύρωση και εφαρµογή του καταστατικού σε τρίτες χώρες.
Τα κράτη που καταρτίζουν να επικυρώσουν το καταστατικό ή να
συνεργαστούν µε το ∆ικαστήριο, ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν στην Ένωση τις δυσκολίες που συναντούν στο εγχείρηµα
αυτό.

L 164/2
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4.
Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη µέλη της συντονίζουν την πολιτική και τεχνική βοήθεια για το ∆ικαστήριο σε διάφορα κράτη ή οµάδες
κρατών. Για τον σκοπό αυτό, θα αναπτυχθούν και θα χρησιµοποιηθούν ειδικές ανά χώρα ή ανά περιοχή στρατηγικές.»
3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
1.
Η Ένωση και τα κράτη µέλη υποστηρίζουν και µε πρακτικούς τρόπους τη σύσταση και την καλή λειτουργία του ∆ικαστηρίου, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ειδικότερα, υποστηρίζουν
τη δηµιουργία και λειτουργία κατάλληλου µηχανισµού σχεδιασµού, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, συµπεριλαµβανοµένης µιας
προπαρασκευαστικής οµάδας εµπειρογνωµόνων, προκειµένου να
προετοιµαστεί η αποτελεσµατική σύσταση του ∆ικαστηρίου.
2.
Τα κράτη µέλη συνεργάζονται για να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη από πάσης πλευράς λειτουργία της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης των εγγράφων που συνιστά η
προπαρασκευαστική επιτροπή. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η επιλογή
υποψηφίων µε προσόντα υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας, µεταξύ άλλων, τους διορισµούς, µε διαφανείς διαδικασίες, δικαστών και εισαγγελέων σύµφωνα µε το καταστατικό. Επίσης,
επιδιώκουν να αντανακλώνται στη σύνθεση του ∆ικαστηρίου, ως
συνόλου, τα κριτήρια που ορίζει το καταστατικό.
3.
Η Ένωση και τα κράτη µέλη της εξετάζουν το ενδεχόµενο
να συνεισφέρουν µε κατάλληλο και δίκαιο τρόπο στις δαπάνες
για µέτρα που απαιτούνται πριν από την περίοδο που θα καλύ-

22.6.2002

πτει ο πρώτος προϋπολογισµός του ∆ικαστηρίου και πριν το ∆ικαστήριο αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Μόλις η συνέλευση
των κρατών µερών εγκρίνει προϋπολογισµό του ∆ικαστηρίου, η
Ένωση θα ενθαρρύνει τα κράτη µέρη να καταβάλουν αµέσως τις
καθορισµένες συνεισφορές τους, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της
συνέλευσης.
4.
Η Ένωση και τα κράτη µέλη της προσπαθούν να υποστηρίξουν καταλλήλως την παροχή επιµόρφωσης και συνδροµής
στους δικαστές, εισαγγελείς, υπαλλήλους και συµβούλους κατά
την εργασία της σχετικά µε το ∆ικαστήριο.»
Άρθρο 2
Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσµατα την ηµεροµηνία της
υιοθέτησής της.
Άρθρο 3
Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Μαδρίτη 20 Ιουνίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. DE RATO Y FIGAREDO

22.6.2002
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ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
(2002/475/∆ΕΥ)
υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 20ής Σεπτεµβρίου 2001, καθώς και το σχέδιο δράσης του έκτακτου
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 21ης Σεπτεµβρίου 2001 για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Η τροµοκρατία
αναφέρθηκε από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 και
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Santa Maria da Feira της
19ης και 20ής Ιουνίου 2000. Αναφέρεται επίσης από την
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαµηνιαία ενηµέρωση του πίνακα αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση της προόδου
που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη δηµιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(δεύτερο εξάµηνο 2000). Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 5 Σεπτεµβρίου 2001, σύσταση για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Θα πρέπει επίσης να υπενθυµισθεί ότι, στις 30 Ιουλίου 1996, υποστηρίχθηκαν
εικοσιπέντε µέτρα καταπολέµησης της τροµοκρατίας από τις
πλέον ανεπτυγµένες χώρες (Οµάδα των 7) και τη Ρωσία, που
συνήλθαν στο Παρίσι.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29, το
άρθρο 31 στοιχείο ε) και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις οικουµενικές αρχές της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και
της αλληλεγγύης, του σεβασµού των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών. Ερείδεται επί της
αρχής της δηµοκρατίας και της αρχής του κράτους δικαίου,
αρχές οι οποίες είναι κοινές στα τα κράτη µέλη.

(2)

Η τροµοκρατία αποτελεί µία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις των αρχών αυτών. Η δήλωση της La Gomera, που
εγκρίθηκε κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συµβουλίου της
14ης Οκτωβρίου 1995, καταδικάζει την τροµοκρατία ως
απειλή για τη δηµοκρατία, την ελεύθερη άσκηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και την οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη.

(3)

Το σύνολο των κρατών µελών ή ορισµένα εξ αυτών συµµετέχουν σε σειρά συµβάσεων που αφορούν την τροµοκρατία. Η
σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, της 27ης Ιανουαρίου 1977, για την καταστολή της τροµοκρατίας ορίζει ότι
τα εγκλήµατα τροµοκρατίας δεν µπορούν να θεωρηθούν ως
πολιτικά εγκλήµατα, εγκλήµατα συναφή µε πολιτικό
έγκληµα ή εγκλήµατα εµπνεόµενα από πολιτικά κίνητρα. Τα
Ηνωµένα Έθνη θέσπισαν τη σύµβαση για την καταστολή των
τροµοκρατικών επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες στις 15 ∆εκεµβρίου 1997 και τη σύµβαση για την καταστολή της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας στις 9 ∆εκεµβρίου
1999. Αυτή τη στιγµή διεξάγονται διαπραγµατεύσεις στο
πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών όσον αφορά ένα σχέδιο σφαιρικής σύµβασης κατά της τροµοκρατίας.

(4)

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συµβούλιο ενέκρινε, στις 3 ∆εκεµβρίου 1998, το πρόγραµµα δράσης του
Συµβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά την άριστη δυνατή εφαρµογή των διατάξεων της συνθήκης του
Άµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης (3). Θα πρέπει επίσης να ληφθούν

(1) ΕΕ C 332 Ε της 27.11.2001, σ. 300.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2002 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.

(5)

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

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε πολλά ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος, όπως: την απόφαση του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 1998, µε την οποία εξουσιοδοτείται η Ευρωπόλ να
αντιµετωπίζει διαπραχθείσες ή δυνάµενες να διαπραχθούν
αξιόποινες πράξεις στα πλαίσια τροµοκρατικών δραστηριοτήτων που θίγουν τη ζωή, τη σωµατική ακεραιότητα, την ελευθερία των προσώπων ή την περιουσία τους (4), την κοινή
δράση 96/610/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου
1996, που αφορά την κατάρτιση και τήρηση ευρετηρίου
αντιτροµοκρατικών ειδικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και
γνώσεων, προς διευκόλυνση της αντιτροµοκρατικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (5), την κοινή δράση 98/428/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
της 29ης Ιουνίου 1998, για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου (6), το οποίο έχει αρµοδιότητες στον τοµέα
των τροµοκρατικών εγκληµάτων (ιδίως το άρθρο 2), την
κοινή δράση 98/733/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε το αξιόποινο της συµµετοχής σε
εγκληµατική οργάνωση στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (7) και τη σύσταση του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε τη συνεργασία για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης τροµοκρατικών οµάδων (8).
ΕΕ C 26 της 30.1.1999, σ. 22.
ΕΕ L 273 της 25.10.1996, σ. 1.
ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 4.
ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 1.
ΕΕ C 373 της 23.12.1999, σ. 1.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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Ο ορισµός των εγκληµάτων τροµοκρατίας θα πρέπει να είναι
παραπλήσιος σε όλα τα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένου
του ορισµού των εγκληµάτων σχετικά µε τροµοκρατικές
οµάδες. Εξάλλου, θα πρέπει να προβλέπονται ποινές και
κυρώσεις που να αντιστοιχούν στη σοβαρότητα αυτών των
εγκληµάτων κατά φυσικών και νοµικών προσώπων που έχουν
διαπράξει τέτοια εγκλήµατα ή είναι υπεύθυνα για τη διάπραξή τους.
Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες περί δικαιοδοσίας για να
κατοχυρωθεί η δυνατότητα αποτελεσµατικής δίωξης του
τροµοκρατικού εγκλήµατος.
Τα θύµατα τροµοκρατικών εγκληµάτων είναι ευάλωτα και,
συνεπώς, θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο ειδικών
µέτρων.
∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης δεν µπορούν να υλοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη µονοµερώς και µπορούν, ως εκ τούτου, να υλοποιηθούν καλύτερα, λόγω της απαραίτητης αµοιβαιότητας, στο επίπεδο της
Ένωσης, αυτή µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή
της επικουρικότητας. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται µε την ευρωπαϊκή σύµβαση για
την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, και όπως προκύπτουν από τις κοινές
συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών ως αρχές του
κοινοτικού δικαίου. Η Ένωση τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 παράγραφος 2 της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εκφράζονται στο χάρτη θεµελιωδών
δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το κεφάλαιο VI.
Καµία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαίσιο
δεν µπορεί να ερµηνεύεται κατά τρόπο ώστε να περιορίζει ή
να καταργεί θεµελιώδη δικαιώµατα ή ελευθερίες, όπως το δικαίωµα της απεργίας, η ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι ή της έκφρασης, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος κάθε προσώπου να ιδρύει µε άλλους
συνδικαλιστικές ενώσεις και να προσχωρεί σε αυτές για την
υπεράσπιση των συµφερόντων του και του συναφούς δικαιώµατος διαδηλώσεως.
Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν καλύπτει τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάµεων σε περίοδο ένοπλης σύγκρουσης,
κατά την έννοια που δίνει στους όρους αυτούς το διεθνές
ανθρωπιστικό δίκαιο, δεδοµένου ότι οι δραστηριότητες
αυτές διέπονται από το εν λόγω δίκαιο, ούτε τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάµεων ενός κράτους κατά την
άσκηση των επίσηµων καθηκόντων τους, εφόσον διέπονται
από άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου,

Άρθρο 1
εγκλήµατα και θεµελιώδεις
δικαιώµατα

οποίες αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) όπως ορίζονται ως
εγκλήµατα από το εθνικό δίκαιο, και οι οποίες είναι δυνατόν, εκ της
φύσεως ή του συναφούς πλαισίου τους, να προσβάλλουν σοβαρά
χώρα ή διεθνή οργανισµό, όταν ο δράστης τις διαπράττει µε σκοπό:
— να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσµό, ή
— να εξαναγκάσει αδικαιολόγητα τις δηµόσιες αρχές ή ένα διεθνή
οργανισµό να εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχουν
από την εκτέλεσή της, ή
— να αποσταθεροποιήσει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις πολιτικές, συνταγµατικές, οικονοµικές ή κοινωνικές δοµές
µιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισµού·
α) προσβολή κατά της ζωής προσώπου, η οποία είναι δυνατόν
να επιφέρει το θάνατο,
β) σοβαρή προσβολή κατά της σωµατικής ακεραιότητας προσώπου,
γ) απαγωγή ή αρπαγή οµήρων,
δ) πρόκληση µαζικών καταστροφών σε κυβερνητικές ή δηµόσιες εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακά συστήµατα, υποδοµή,
περιλαµβανοµένων και των συστηµάτων πληροφορικής,
σταθερές εξέδρες που ευρίσκονται επί της υφαλοκρηπίδας,
δηµόσιους χώρους ή ιδιωτικές ιδιοκτησίες, που θα µπορούσαν να εκθέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή να προξενήσουν σηµαντικές οικονοµικές απώλειες,
ε) κατάληψη αεροσκαφών ή πλοίων ή άλλων µέσων µαζικής
µεταφοράς ή µεταφοράς εµπορευµάτων,
στ) κατασκευή, κατοχή, κτήση, µεταφορά, προµήθεια ή χρήση
πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυρηνικών, βιολογικών και χηµικών όπλων καθώς και, όσον αφορά τα βιολογικά και χηµικά όπλα, έρευνα και ανάπτυξη,
ζ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών ή πρόκληση πυρκαγιών,
πληµµύρων ή εκρήξεων, µε αποτέλεσµα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο,
η) διαταραχή ή διακοπή του εφοδιασµού ύδατος, ηλεκτρικής
ενέργειας ή κάθε άλλου βασικού φυσικού πόρου, µε αποτέλεσµα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο,
θ) απειλή τέλεσης µιας εκ των πράξεων οι οποίες απαριθµούνται στα στοιχεία α) έως η).
2. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο επ’ ουδενί συνεπάγεται τροποποίηση της υποχρέωσης σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
των θεµελιωδών νοµικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται από το
άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 2
Εγκλήµατα σχετικά µε τροµοκρατική οµάδα

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:

Τροµοκρατικά

22.6.2002

αρχές

και

1.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να θεωρούνται ως εγκλήµατα τροµοκρατίας οι εκ προθέσεως πράξεις οι

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαίσιο, ως «τροµοκρατική οµάδα» νοείται: η εγκαθιδρυµένη επί ένα χρονικό διάστηµα και διαρθρωµένη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων
που δρουν από κοινού προκειµένου να τελέσουν τροµοκρατικά
εγκλήµατα. Ο όρος «διαρθρωµένη ένωση» σηµαίνει µια ένωση που
δεν συγκροτήθηκε τυχαία µε σκοπό να διαπράξει αµέσως ένα
ορισµένο έγκληµα και η οποία δεν έχει απαραιτήτως τυπικά καθορισµένους ρόλους των µελών της, συνέχεια στη σύνθεσή της ή πολυσύνθετη δοµή.
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2.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε οι εκ
προθέσεως τελούµενες ακόλουθες πράξεις να επισύρουν ποινή:
α) διεύθυνση τροµοκρατικής οµάδας·
β) συµµετοχή στις δραστηριότητες τροµοκρατικής οµάδας, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής πληροφοριών ή υλικών µέσων ή
κάθε µορφής χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων της, µε επίγνωση του γεγονότος ότι η συµµετοχή αυτή θα συµβάλει στις
εγκληµατικές δραστηριότητες της τροµοκρατικής οµάδας.
Άρθρο 3
Εγκλήµατα συνδεόµενα µε τις τροµοκρατικές δραστηριότητες
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να θεωρούνται επίσης ως εγκλήµατα συνδεόµενα µε τις τροµοκρατικές
δραστηριότητες, οι ακόλουθες πράξεις:
α) διακεκριµένη κλοπή που διαπράττεται µε σκοπό την τέλεση µιας
από τις πράξεις που απαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·
β) εκβίαση µε σκοπό την τέλεση µιας από τις πράξεις που απαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·
γ) πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων µε σκοπό την τέλεση µιας
από τις πράξεις που απαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία, α) έως η) καθώς και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β).
Άρθρο 4
Ηθική αυτουργία, συνέργεια, απόπειρα
1.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
επισύρει ποινή η ηθική αυτουργία εγκλήµατος που προβλέπεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 και στα άρθρα 2 ή 3 ή η συνέργεια σε
αυτό.
2.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
επισύρει ποινή η απόπειρα εγκλήµατος που προβλέπεται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3, εξαιρουµένων της κατοχής που
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και του
εγκλήµατος που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο
θ).
Άρθρο 5
Κυρώσεις
1.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε τα
εγκλήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 4 να επισύρουν ποινικές κυρώσεις αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, που
είναι δυνατόν να προκαλέσουν έκδοση.
2.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε τα
εγκλήµατα τροµοκρατίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και τα εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 4, εφόσον
έχουν σχέση µε εγκλήµατα τροµοκρατίας, να επισύρουν µε ποινές
στερητικές της ελευθερίας αυστηρότερες από εκείνες που προβλέπει
το εθνικό δίκαιο για τα ίδια εγκλήµατα όταν δεν συντρέχει η συγκεκριµένη πρόθεση που απαιτείται δυνάµει του άρθρου 1 παράγραφος
1, εξαιρουµένων των περιπτώσεων στις οποίες οι προβλεπόµενες
ποινές είναι ήδη οι µέγιστες δυνατές βάσει του εθνικού δικαίου.
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3. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε τα
εγκλήµατα που απαριθµούνται στο άρθρο 2 να επισύρουν ποινές
στερητικές της ελευθερίας, οι µέγιστες των οποίων δεν µπορούν να
είναι µικρότερες από 15 έτη για το έγκληµα που αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) και για τα εγκλήµατα που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), µικρότερες
από 8 έτη. Εφόσον το έγκληµα που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 στοιχείο α) αφορά µόνον την πράξη την αναφεροµένη από το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η µεγίστη ποινή
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 8 έτη.
Άρθρο 6
Ιδιαίτερες περιστάσεις
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε οι
ποινές που αναφέρει το άρθρο 5 να είναι δυνατόν να µειώνονται
όταν ο δράστης του εγκλήµατος:
α) παραιτείται από τις τροµοκρατικές δραστηριότητές του και
β) παρέχει στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές πληροφορίες, τις
οποίες δεν θα µπορούσαν άλλως να αποκτήσουν και οι οποίες
πληροφορίες βοηθούν τις εν λόγω αρχές:
i) να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τα αποτελέσµατα του
εγκλήµατος,
ii) να προσδιορίσουν ή να παραπέµψουν στη δικαιοσύνη τους
λοιπούς δράστες του εγκλήµατος,
iii) να εξεύρουν αποδεικτικά στοιχεία, ή
iv) να αποτρέψουν την τέλεση άλλων εγκληµάτων προβλεποµένων στα άρθρα 1 έως 4.
Άρθρο 7
Ευθύνη των νοµικών προσώπων
1. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε τα νοµικά πρόσωπα να µπορούν να υπέχουν ευθύνη για ένα εκ των
εγκληµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4, όταν αυτά τελούνται για λογαριασµό τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, που ενεργεί είτε ατοµικά, είτε ως µέλος οργάνου του οικείου νοµικού προσώπου, το οποίο ασκεί εντός του νοµικού προσώπου διευθυντική
εξουσία, η οποία στηρίζεται σε µια από τις εξής βάσεις:
α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νοµικού προσώπου·
β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόµατος του νοµικού προσώπου·
γ) εξουσία ασκήσεως ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου.
2. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει η παράγραφος 1,
κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε τα νοµικά
πρόσωπα να µπορούν να υπέχουν ευθύνη σε περίπτωση που η
έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, εκ µέρους προσώπου αναφερόµενου
στην παράγραφο 1, καθιστά δυνατή τη διάπραξη ενός από τα
εγκλήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4, για λογαριασµό
του οικείου νοµικού προσώπου, από πρόσωπο ιεραρχικώς υπαγόµενο σε αυτό.
3. Η ευθύνη των νοµικών προσώπων δυνάµει των παραγράφων 1
και 2 δεν αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που
είναι δράστες, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί ενός εκ των εγκληµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4.
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Άρθρο 8
Κυρώσεις κατά νοµικών προσώπων
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε κάθε νοµικό
πρόσωπο το οποίο θεωρείται υπεύθυνο κατά την έννοια του άρθρου
7, να υπόκειται σε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές
κυρώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται ποινικής ή µη ποινικής
φύσεως ποινές σε χρήµα και, ενδεχοµένως, άλλες κυρώσεις, ιδίως:
α) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις·
β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εµπορικής
δραστηριότητας·
γ) επιβολή δικαστικής εποπτείας·
δ) δικαστική εντολή διάλυσης·
ε) προσωρινό ή οριστικό κλείσιµο εγκαταστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν για τη διάπραξη του εγκλήµατος.

Άρθρο 9
∆ικαιοδοσία και δίωξη
1.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του για τα εγκλήµατα που αναφέρονται
στα άρθρα 1 έως 4, στις εξής περιπτώσεις:
α) το έγκληµα τελείται, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στο έδαφός του.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επεκτείνει τη δικαιοδοσία του εάν
το έγκληµα διαπράχθηκε στο έδαφος κράτους µέλους·
β) το έγκληµα τελείται µέσα σε πλοίο που φέρει τη σηµαία του ή
αεροσκάφος καταχωρηµένο στα µητρώα του·
γ) ο δράστης του εγκλήµατος είναι υπήκοος ή κάτοικός του·
δ) το έγκληµα τελείται για λογαριασµό νοµικού προσώπου εγκατεστηµένου στο έδαφός του·
ε) το έγκληµα στρέφεται κατά των θεσµών του ή του πληθυσµού
του, ή κατά οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οργανισµού
που ιδρύθηκε σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εδρεύει στο οικείο κράτος µέλος.
2.
Όταν ένα έγκληµα υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων
του ενός κράτους µέλους και οποιοδήποτε από αυτά µπορεί εγκύρως να κινήσει δίωξη βάσει των αυτών πραγµατικών περιστατικών,
τα αφορώµενα κράτη µέλη συνεργάζονται για να αποφασίσουν ποιο
από αυτά θα ασκήσει την ποινική δίωξη κατά των δραστών του εγκλήµατος, στοχεύοντας σε συγκέντρωση, ει δυνατόν, της δίωξης σε
ένα µόνον κράτος µέλος. Προς τούτο, τα κράτη µέλη µπορούν να
χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε όργανο ή µηχανισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να διευκολυνθεί η συνεργασία µεταξύ
των δικαστικών τους αρχών και ο συντονισµός των ενεργειών τους.
Λαµβάνονται υπόψη, διαδοχικά, τα εξής στοιχεία σύνδεσης:
— το κράτος µέλος πρέπει να είναι εκείνο στο έδαφος του οποίου
έλαβαν χώρα τα πραγµατικά περιστατικά,
— το κράτος µέλος πρέπει να είναι εκείνο του οποίου είναι υπήκοος ή κάτοικος ο δράστης,
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— το κράτος µέλος πρέπει να είναι το κράτος µέλος καταγωγής
των θυµάτων,
— το κράτος µέλος πρέπει να είναι εκείνο στο έδαφος του οποίου
ανακαλύφθηκε ο δράστης.
3. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
να θεµελιώσει επίσης τη δικαιοδοσία του και για τα προβλεπόµενα
στα άρθρα 1 έως 4 εγκλήµατα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αρνείται να παραδώσει ή να εκδώσει ύποπτο τέλεσης ενός τέτοιου εγκλήµατος ή καταδικασµένο γι’ αυτό το έγκληµα, προς άλλο κράτος
µέλος ή προς τρίτη χώρα.
4. Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε η δικαιοδοσία του να καλύπτει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα προβλεπόµενο στα άρθρα 2
και 4 έγκληµα διεπράχθη εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στο έδαφός του,
οποιοσδήποτε και αν ήταν ο τόπος στον οποίο η τροµοκρατική
οµάδα έχει τη βάση της ή ασκεί τις εγκληµατικές της δραστηριότητες.
5. Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει την άσκηση διεθνούς ποινικής
δικαιοδοσίας από κράτος µέλος βάσει της εθνικής του νοµοθεσίας.

Άρθρο 10
Παροχή προστασίας και συνδροµής στα θύµατα
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η διεξαγωγή ανακρίσεων ή η
άσκηση δίωξης για τα εγκλήµατα τα οποία αναφέρονται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο, δεν εξαρτώνται από καταγγελία ή κατηγορία προερχοµένη από θύµα του εγκλήµατος, τουλάχιστον εάν τα γεγονότα διεπράχθησαν στο έδαφος του κράτους µέλους.
2. Πέραν από τα µέτρα που προβλέπει η απόφαση-πλαίσιο
2001/220/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά
µε το καθεστώς των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες (1), κάθε
κράτος µέλος λαµβάνει, εφόσον χρειάζεται, κάθε δυνατό µέτρο για
να εξασφαλίσει πρόσφορη αρωγή προς την οικογένεια του θύµατος.

Άρθρο 11
Εφαρµογή και εκθέσεις
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν προς την παρούσα απόφαση-πλαίσιο το αργότερο την 31η
∆εκεµβρίου 2002.
2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2002, στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου και στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων µε τις οποίες ενσωµατώνονται στο
εθνικό τους δίκαιο οι δυνάµει της παρούσας απόφασης-πλαίσιο
υποχρεώσεις τους. Το Συµβούλιο, το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2003 και µε βάση, αφενός, έκθεσης που συντάσσεται βάσει
των εν λόγω στοιχείων και, αφετέρου, έκθεσης της Επιτροπής,
επαληθεύει αν τα κράτη µέλη έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.
3. Στην έκθεση της Επιτροπής διευκρινίζεται ιδίως κατά πόσον
έχει ενσωµατωθεί στο ποινικό δίκαιο των κρατών µελών η υποχρέωση του άρθρου 5 παράγραφος 2.
(1) ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 1.
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Άρθρο 12
Πεδίο εδαφικής εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρµόζεται στο Γιβραλτάρ.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Λουξεµβούργο, 13 Ιουνίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. RAJOY BREY
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1078/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

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

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 την
εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

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 22 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 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 21ης Ιουνίου 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
064
999
052
220
999
052
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
999
052
064
066
068
094
400
999

73,9
68,7
71,3
90,4
143,3
116,9
77,1
77,1
63,8
60,2
62,0
89,0
63,2
112,9
86,2
83,8
56,8
72,5
91,8
114,0
85,6
221,6
221,6
399,7
221,4
255,2
140,2
300,3
467,4
297,4

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(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. 1079/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας µπακαλιάρου εγλεφίνου από σκάφη που φέρουν σηµαία Βελγίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2555/2001 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 2001, περί καθορισµού, για το 2002, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), προβλέπει ποσοστώσεις µπακαλιάρου εγλεφίνου για το 2002.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα µπακαλιάρου εγκλεφίνου στα ύδατα
της ζώνης ICES VIIa (ύδατα EK), από σκάφη που φέρουν

βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, έφθασαν
στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2002.
Το Βέλγιο απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού
από τις 9 Ιουνίου 2002. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα µπακαλιάρου εγλεφίνου στα ύδατα της ζώνης ICES
VIIa (ύδατα EK), από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι
νηολογηµένα στο Βέλγιο, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο Βέλγιο για το 2002.
Απαγορεύεται η αλιεία µπακαλιάρου εγλεφίνου στα ύδατα της
ζώνης ICES VIIa (ύδατα EK), από σκάφη που φέρουν βελγική
σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, καθώς και η διατήρηση επί
του σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 9 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 5.
(3) ΕΕ L 347 της 31.12.2001, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε το άνοιγµα διαρκούς δηµοπρασίας για την εξαγωγή σίκαλης που έχει στην κατοχή του ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης µε προορισµό ορισµένες τρίτες χώρες
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.

(2)

Στην παρούσα κατάσταση της αγοράς, πρέπει να ανοίξει
διαρκής δηµοπρασία για την εξαγωγή 1 000 000 τόνων
σίκαλης που κατέχει ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης
µε προορισµό ορισµένες τρίτες χώρες εκτός της ζώνης VII,
όπως αυτή ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2145/92 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3304/94 (6), και εκτός της Εσθονίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Πολωνίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Νορβηγίας, των Φερόων Νήσων, της Ισλανδίας,
της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της
Κροατίας, της Σλοβενίας, του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβίας (εξαιρουµένης της Σλοβενίας, της Κροατίας και της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης), της Αλβανίας, της Ρουµανίας, της
Βουλγαρίας, της Αρµενίας, της Γεωργίας, του Αζερµπαϊτζάν,
της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, του Ουζµπεκιστάν, του Τατζικιστάν και του Τουρκµενιστάν.

(3)

(4)

(5)

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

Οι ειδικές λεπτοµέρειες πρέπει να καθοριστούν προκειµένου
να εξασφαλιστεί ο κανονικός ρυθµός των εργασιών και των
ελέγχων τους. Για το σκοπό αυτό, σκόπιµο είναι να προβλεφθεί ένα σύστηµα εγγυήσεων που εξασφαλίζει την τήρηση
των επιδιωκόµενων στόχων, αποφεύγοντας τα υπερβολικά
βάρη για τους συναλλασσόµενους. Πρέπει, κατά συνέπεια,
να θεσπιστεί παρέκκλιση από ορισµένους κανόνες, κυρίως
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93.
Στην περίπτωση που η ανάληψη της σίκαλης έχει καθυστερήσει κατά περισσότερο από πέντε ηµέρες, ή που η αποδέσµευση µιας από τις απαιτούµενες εγγυήσεις αναβάλλεται
λόγω γεγονότων που καταλογίζονται στον οργανισµό παρέµβασης, το σχετικό κράτος µέλος θα πρέπει να καταβάλει
αποζηµιώσεις.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,
ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76.
ΕΕ L 187 της 26.7.2000, σ. 24.
ΕΕ L 214 της 30.7.1992, σ. 20.
ΕΕ L 341 της 30.12.1994, σ. 48.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης προβαίνει, υπό τους όρους που
καθορίζονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, σε διαρκή
δηµοπρασία για την εξαγωγή σίκαλης που βρίσκεται στην κατοχή
του.
Άρθρο 2
1. Η δηµοπρασία αφορά µέγιστη ποσότητα 1 000 000 τόνων
σίκαλης που κατέχει ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός της ζώνης VII, όπως αυτή
ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92, και
εκτός της Εσθονίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Πολωνίας,
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Νορβηγίας, των Φερόων Νήσων, της Ισλανδίας, της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας,
της Σλοβενίας, του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβίας (εξαιρουµένης της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης), της Αλβανίας, της Ρουµανίας, της Βουλγαρίας, της Αρµενίας, της Γεωργίας, του Αζερµπαϊτζάν, της Μολδαβίας, της
Ουκρανίας, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, του Ουζµπεκιστάν, του
Τατζικιστάν και του Τουρκµενιστάν.
2. Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες είναι
αποθηκευµένη η ποσότητα 1 000 000 τόνων σίκαλης.
Άρθρο 3
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η τιµή που πρέπει να καταβάλλεται για
την εξαγωγή είναι αυτή που αναφέρεται στην προσφορά.
2. Για τις εξαγωγές που πραγµατοποιούνται βάσει του παρόντος
κανονισµού, δεν εφαρµόζεται καµία επιστροφή ή φόρος στην εξαγωγή, ούτε µηνιαία προσαύξηση.
3. Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93 δεν εφαρµόζεται.
Άρθρο 4
1. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής έχουν ισχύ από την ηµεροµηνία
έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2131/93 ως το τέλος του τέταρτου µήνα από την ηµεροµηνία
αυτή.
2. Οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας
δηµοπρασίας δεν µπορούν να συνοδεύονται από αιτήσεις για την
έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 49 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2299/2001 (8).
(7) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(8) ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 19.
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Άρθρο 5
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η προθεσµία για την υποβολή προσφορών για την πρώτη µερική δηµοπρασία λήγει στις 4 Ιουλίου
2002, ώρα 9:00 (ώρα Βρυξελλών).
2.
Η προθεσµία υποβολής προσφορών για την επόµενη µερική
δηµοπρασία λήγει κάθε Πέµπτη, ώρα 9:00 (ώρα Βρυξελλών).
3.
Η προθεσµία για τον τελευταίο µερικό διαγωνισµό λήγει στις
22 Μαΐου 2003, ώρα 9:00 (ώρα Βρυξελλών).
4.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο γερµανικό οργανισµό παρέµβασης.
Άρθρο 6
1.
Ο οργανισµός παρέµβασης, ο προβαίνων στην αποθεµατοποίηση και, εφόσον το επιθυµεί ο υπερθεµατιστής, προβαίνουν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, είτε πριν από την έξοδο είτε κατά την έξοδο από την αποθήκη µε επιλογή του υπερθεµατιστή, σε
δειγµατοληψία επανελέγχου µε συχνότητα τουλάχιστον µία δειγµατοληψία ανά 500 τόνους και στην ανάλυση των δειγµάτων αυτών.
Ο οργανισµός παρέµβασης δύναται να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο, υπό τον όρο ότι αυτός δεν είναι ο προβαίνων στην αποθεµατοποίηση.
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων ανακοινώνονται αµέσως στην
Επιτροπή σε περίπτωση αµφισβητήσεως.
Η δειγµατοληψία επανελέγχου και η ανάλυση των δειγµάτων πραγµατοποιούνται εντός της προθεσµίας επτά εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του υπερθεµατιστή ή εντός
τριών εργάσιµων ηµερών εάν η δειγµατοληψία διενεργείται κατά
την έξοδο από την αποθήκη. Εάν από το τελικό αποτέλεσµα των
πραγµατοποιηθεισών αναλύσεων επί των δειγµάτων προκύπτει
ποιότητα:
α) ανώτερη από εκείνη που αναφέρεται στην προκήρυξη της δηµοπρασίας, ο υπερθεµατιστής θα πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα
ως έχει·
β) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέµβαση, αλλά κατώτερη από την ποιότητα που περιγράφεται
στην προκήρυξη της δηµοπρασίας, παραµένοντας εντός των
ορίων µιας αποκλίσεως που µπορεί να φθάσει έως:
— 1 χιλιόγραµµo ανά εκατόλιτρο για το ειδικό βάρος, χωρίς
ωστόσο να είναι κατώτερο από 68 χιλιόγραµµα ανά εκατόλιτρο,
— µια ποσοστιαία µονάδα για την περιεκτικότητα σε υγρασία,
— µισή ποσοστιαία µονάδα για τις προσµείξεις που αναφέρονται στα σηµεία Β.2 και Β.4, αντιστοίχως, του παραρτήµατος
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής (1), και
— µισή ποσοστιαία µονάδα για τις προσµείξεις που αναφέρονται στο σηµείο Β.5 του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 824/2000, χωρίς ωστόσο να τροποποιηθούν τα ποσοστά που είναι αποδεκτά για τους βλαβερούς σπόρους και
την αίρα,
ο υπερθεµατιστής πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει·
γ) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέµβαση, αλλά κατώτερη από την ποιότητα που περιγράφεται
στην προκήρυξη της δηµοπρασίας και όταν διαπιστώνεται διαφορά πέραν της αποκλίσεως που αναφέρεται στο στοιχείο β), ο
υπερθεµατιστής µπορεί:
— είτε να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,
(1) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31.
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— είτε να αρνηθεί να αναλάβει την εν λόγω παρτίδα. Εντούτοις,
αποδεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις για την εν λόγω
παρτίδα, συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων, µόνον αφού
ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή και τον οργανισµό παρέµβασης, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ· ωστόσο, εάν ζητήσει
από τον οργανισµό παρέµβασης να του προµηθεύσει άλλη
παρτίδα σίκαλης παρέµβασης της προβλεπόµενης ποιότητας
και χωρίς συµπληρωµατικές δαπάνες, δεν αποδεσµεύεται η
εγγύηση. Η αντικατάσταση της παρτίδας πρέπει να επέλθει
εντός τριών ηµερών το πολύ µετά την αίτηση του υπερθεµατιστή. Ο υπερθεµατιστής ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή
σχετικώς σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ·
δ) κατώτερη από τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά στην
παρέµβαση, ο υπερθεµατιστής δεν µπορεί να παραλάβει την εν
λόγω παρτίδα. Εντούτοις, αποδεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εν λόγω παρτίδα, συµπεριλαµβανοµένων των εν λόγω εγγυήσεων, µόνο εφόσον ενηµερώσει αµέσως
την Επιτροπή και τον οργανισµό παρέµβασης σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ. Ωστόσο, µπορεί να ζητήσει από τον οργανισµό
παρέµβασης, να του προµηθεύσει άλλη παρτίδα σίκαλης παρέµβασης της προβλεπόµενης ποιότητας και χωρίς συµπληρωµατικές δαπάνες· στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση δεν αποδεσµεύεται. Η αντικατάσταση της παρτίδας θα πρέπει να επέλθει εντός
τριών ηµερών το πολύ µετά την αίτηση του υπερθεµατιστή. Ο
υπερθεµατιστής ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ.
2. Εντούτοις, εάν η σίκαλη εξαχθεί πριν από τα αποτελέσµατα
των αναλύσεων, όλοι οι κίνδυνοι αποθεµατοποίησης βαρύνουν τον
υπερθεµατιστή από τη στιγµή της παραλαβής της παρτίδας, µε την
επιφύλαξη των δυνατοτήτων προσφυγής που έχει στη διάθεσή του
ο υπερθεµατιστής έναντι του προβαίνοντος στην αποθεµατοποίηση.
3. Εάν εντός ενός µηνός το πολύ από την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης του υπερθεµατιστή για αντικατάσταση και µετά από αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις, ο υπερθεµατιστής δεν έχει λάβει
παρτίδα αντικαταστάσεως της προβλεπόµενης ποιότητας, αποδεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένων των
εγγυήσεων, αφού ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή και τον οργανισµό παρέµβασης σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ.
4. Οι σχετικές δαπάνες για τις δειγµατοληψίες και τις αναλύσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός από εκείνες κατά τις
οποίες από το τελικό αποτέλεσµα των αναλύσεων προκύπτει ποιότητα κατώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέµβαση, αναλαµβάνονται από το ΕΓΤΠΕ εντός ορίου µιας
αναλύσεως ανά 500 τόνους, εκτός από τις δαπάνες µεταφοράς από
ένα σιλό στο άλλο. Οι δαπάνες µεταφοράς από ένα σιλό στο άλλο
και οι δαπάνες των συµπληρωµατικών αναλύσεων που ενδεχοµένως
ζητούνται από τον υπερθεµατιστή, επιβαρύνουν τον ίδιο.
Άρθρο 7
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 770/96 (3), τα έγγραφα τα σχετικά µε την
πώληση σίκαλης, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, και ιδίως το
πιστοποιητικό εξαγωγής, η διατακτική απόσυρσης που αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3002/92, η δήλωση εξαγωγής και, ενδεχοµένως, το αντίτυπο
ελέγχου Τ 5, πρέπει να φέρουν τη µνεία:
— Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1080/2002
(2) ΕΕ L 301 της 17.10.1992, σ. 17.
(3) ΕΕ L 104 της 27.4.1996, σ. 13.
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— Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1080/2002

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3002/92:

— Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1080/
2002

— το τµήµα του ποσού αυτής της εγγύησης που έχει συσταθεί
κατά την έκδοση του πιστοποιητικού, αποδεσµεύεται εντός προθεσµίας 20 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την
οποία ο υπερθεµατιστής προσκοµίζει την απόδειξη ότι το σιτηρό, του οποίου έχει γίνει η παραλαβή, εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

— Σίκαλη παρέµβασης χωρίς εφαρµογή επιστροφής ή φόρου, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2002
— Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1080/2002
— Seigle d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1080/2002
— Segala d’intervento senza applicazione di restituzione né di
tassa, regolamento (CE) n. 1080/2002
— Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1080/2002

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2131/93:
— το ποσό που υπολείπεται πρέπει να απελευθερωθεί εντός προθεσµίας 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την
οποία ο υπερθεµατιστής προσκοµίζει τις αποδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της
Επιτροπής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/2001.

— Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift,
förordning (EG) nr 1080/2002.

3. Εκτός ειδικής περιπτώσεως δεόντως αιτιολογηµένης, κυρίως
στην περίπτωση που κινείται διοικητική έρευνα, κάθε αποδέσµευση
των εγγυήσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η οποία πραγµατοποιείται εκτός των προθεσµιών που αναφέρονται στο εν λόγω
άρθρο, θα αποτελέσει αντικείµενο αποζηµίωσης εκ µέρους του
κράτους µέλους ίσης προς 0,015 ευρώ ανά 10 τόνους και ανά
ηµέρα καθυστέρησης.

Άρθρο 8

Η αποζηµίωση δεν αναλαµβάνεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

— Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou
imposição, Regulamento (CE) n.o 1080/2002
— Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1080/2002

1.
Η εγγύηση που έχει συσταθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 πρέπει να
αποδεσµευθεί µόλις χορηγηθούν στους υπερθεµατιστές τα πιστοποιητικά εξαγωγής.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2131/93, η υποχρέωση εξαγωγής καλύπτεται από εγγύηση
που το ποσό της είναι ίσο µε τη διαφορά µεταξύ της τιµής παρέµβασης που ισχύει την ηµέρα της δηµοπρασίαςκαι της τιµής που κατακυρώθηκε και δεν είναι, σε καµία περίπτωση, χαµηλότερη από 70
ευρώ ανά τόνο. Το ήµισυ αυτού του ποσού συνιστάται κατά την
έκδοση του πιστοποιητικού και το υπόλοιπο πριν από την παραλαβή των σιτηρών.

Άρθρο 9
Ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης κοινοποιεί στην Επιτροπή,
το αργότερο δύο ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, τις παραληφθείσες προσφορές, οι οποίες
πρέπει να διαβιβάζονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που αναφέρεται
στο παράρτηµα ΙΙΙ, και στους αριθµούς κλήσεως που αναφέρονται
στο παράρτηµα IV.
Άρθρο 10
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern

Ποσότητα

402 107

Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland/Baden-Württemberg/Bayern

37 237

Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/
Thüringen

560 718

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΙΚΑΛΗΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
[Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2002]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
∆ΙΑΡΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΙΚΑΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1080/2002]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οι αριθµοί κλήσεως που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στις Βρυξέλλες είναι: Γ∆ AGRI C/1:
— Φαξ:

(32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1081/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
για την έναρξη διαρκούς διαγωνισµού για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο γαλλικός οργανισµός
παρέµβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.

(2)

Στην παρούσα κατάσταση της αγοράς, πρέπει να ανοίξει
διαρκής διαγωνισµός για την εξαγωγή 300 000 τόνων
κριθής που κατέχει o γαλλικός οργανισµός παρέµβασης.

(3)

Οι ειδικές λεπτοµέρειες πρέπει να καθοριστούν προκειµένου
να εξασφαλιστεί ο κανονικός ρυθµός των εργασιών και των
ελέγχων τους. Για το σκοπό αυτό, σκόπιµο είναι να προβλεφθεί ένα σύστηµα εγγυήσεων που εξασφαλίζει την τήρηση
των επιδιωκόµενων στόχων, αποφεύγοντας τα υπερβολικά
βάρη για τους συναλλασσόµενους. Πρέπει, κατά συνέπεια,
να θεσπιστεί παρέκκλιση από ορισµένους κανόνες, κυρίως
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93.

(4)

Στην περίπτωση που η ανάληψη της κριθής έχει καθυστερήσει κατά περισσότερο από πέντε ηµέρες, ή που η αποδέσµευση µιας από τις απαιτούµενες εγγυήσεις αναβάλλεται
λόγω γεγονότων που καταλογίζονται στον οργανισµό παρέµβασης, το σχετικό κράτος µέλος θα πρέπει να καταβάλει
αποζηµιώσεις.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης προβαίνει, υπό τους όρους που καθορίζονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, σε διαρκή
δηµοπρασία για την εξαγωγή κριθής που βρίσκεται στην κατοχή
του.
Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 300 000 τόνων
κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον Καναδά και το Μεξικό.
()
(2)
(3)
(4)
1

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76.
ΕΕ L 187 της 26.7.2000, σ. 24.

2. Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες είναι
αποθηκευµένοι οι 300 000 τόνοι κριθής.
Άρθρο 3
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η τιµή που πρέπει να καταβάλλεται για
την εξαγωγή είναι αυτή που αναφέρεται στην προσφορά.
2. Για τις εξαγωγές που πραγµατοποιούνται βάσει του παρόντος
κανονισµού, δεν εφαρµόζεται καµία επιστροφή ή φόρος στην εξαγωγή, ούτε µηνιαία προσαύξηση.
3. Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93 δεν εφαρµόζεται.
Άρθρο 4
1. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής έχουν ισχύ από την ηµεροµηνία
έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2131/93 ως το τέλος του τέταρτου µήνα από την ηµεροµηνία
αυτή.
2. Οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού δεν µπορούν να συνοδεύονται από αιτήσεις για την
έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 49 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2299/2001 (6).
Άρθρο 5
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η προθεσµία για την υποβολή προσφορών για τον πρώτο µερικό διαγωνισµό λήγει στις 27 Ιουνίου
2002, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).
2. Η προθεσµία υποβολής προσφορών για τον επόµενο µερικό
διαγωνισµό λήγει κάθε Πέµπτη, ώρα 9:00 (ώρα Βρυξελλών).
3. Η προθεσµία για τον τελευταίο µερικό διαγωνισµό λήγει στις
22 Μαΐου 2003, ώρα 9:00 (ώρα Βρυξελλών).
4. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο γαλλικό οργανισµό
παρέµβασης.
Άρθρο 6
1. Ο οργανισµός παρέµβασης, ο προβαίνων στην αποθεµατοποίηση και, εφόσον το επιθυµεί ο υπερθεµατιστής, προβαίνουν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, είτε πριν από την έξοδο είτε κατά την έξοδο από την αποθήκη µε επιλογή του υπερθεµατιστή, σε
δειγµατοληψία επανελέγχου µε συχνότητα τουλάχιστον µία δειγµατοληψία ανά 500 τόνους και στην ανάλυση των δειγµάτων αυτών.
Ο οργανισµός παρέµβασης δύναται να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο, υπό τον όρο ότι αυτός δεν είναι ο προβαίνων στην αποθεµατοποίηση.
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων ανακοινώνονται αµέσως στην
Επιτροπή σε περίπτωση αµφισβητήσεως.
(5) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(6) ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 19.
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Η δειγµατοληψία επανελέγχου και η ανάλυση των δειγµάτων πραγµατοποιούνται εντός της προθεσµίας επτά εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του υπερθεµατιστή ή εντός
τριών εργάσιµων ηµερών εάν η δειγµατοληψία διενεργείται κατά
την έξοδο από την αποθήκη. Εάν από το τελικό αποτέλεσµα των
πραγµατοποιηθεισών αναλύσεων επί των δειγµάτων προκύπτει
ποιότητα:
α) ανώτερη από εκείνη που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, ο υπερθεµατιστής θα πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα
ως έχει·
β) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέµβαση, αλλά κατώτερη από την ποιότητα που περιγράφεται
στην προκήρυξη του διαγωνισµού, παραµένοντας εντός των
ορίων µιας αποκλίσεως που µπορεί να φθάσει έως:
— 2 χιλιόγραµµα ανά εκατόλιτρο για το ειδικό βάρος, χωρίς
ωστόσο να είναι κατώτερο από 60 χιλιόγραµµα ανά εκατόλιτρο,
— µια ποσοστιαία µονάδα για την περιεκτικότητα σε υγρασία,
— µισή ποσοστιαία µονάδα για τις προσµείξεις που αναφέρονται στα σηµεία Β.2 και Β.4 αντιστοίχως του παραρτήµατος
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής (1), και
— µισή ποσοστιαία µονάδα για τις προσµείξεις που αναφέρονται στο σηµείο Β.5 του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 824/2000, χωρίς ωστόσο να τροποποιηθούν τα ποσοστά που είναι αποδεκτά για τους βλαβερούς σπόρους και
την αίρα,
ο υπερθεµατιστής πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει·
γ) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέµβαση, αλλά κατώτερη από την ποιότητα που περιγράφεται
στην προκήρυξη του διαγωνισµού και όταν διαπιστώνεται διαφορά πέραν της αποκλίσεως που αναφέρεται στο στοιχείο β) ο
υπερθεµατιστής µπορεί:
— είτε να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,
— είτε να αρνηθεί να αναλάβει την εν λόγω παρτίδα. Εντούτοις,
αποδεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις για την εν λόγω
παρτίδα, συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων, µόνον αφού
ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή και τον οργανισµό παρέµβασης, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ. Ωστόσο, εάν ζητήσει
από τον οργανισµό παρέµβασης να του προµηθεύσει άλλη
παρτίδα κριθής παρέµβασης της προβλεπόµενης ποιότητας
και χωρίς συµπληρωµατικές δαπάνες, δεν αποδεσµεύεται η
εγγύηση. Η αντικατάσταση της παρτίδας πρέπει να επέλθει
εντός τριών ηµερών το πολύ µετά την αίτηση του υπερθεµατιστή. Ο υπερθεµατιστής ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή
σχετικώς σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ·
δ) κατώτερη από τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά στην
παρέµβαση, ο υπερθεµατιστής δεν µπορεί να παραλάβει την εν
λόγω παρτίδα. Εντούτοις, αποδεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εν λόγω παρτίδα, συµπεριλαµβανοµένων των εν λόγω εγγυήσεων, µόνο εφόσον ενηµερώσει αµέσως
την Επιτροπή και τον οργανισµό παρέµβασης σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ. Ωστόσο, µπορεί να ζητήσει από τον οργανισµό
παρέµβασης, να του προµηθεύσει άλλη παρτίδα κριθής παρέµβασης της προβλεπόµενης ποιότητας και χωρίς συµπληρωµατικές δαπάνες· στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση δεν αποδεσµεύεται. Η αντικατάσταση της παρτίδας θα πρέπει να επέλθει εντός
τριών ηµερών το πολύ µετά την αίτηση του υπερθεµατιστή. Ο
υπερθεµατιστής ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ.
(1) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31.
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2. Εντούτοις, εάν η κριθή εξαχθεί πριν από τα αποτελέσµατα των
αναλύσεων, όλοι οι κίνδυνοι αποθεµατοποίησης βαρύνουν τον
υπερθεµατιστή από τη στιγµή της παραλαβής της παρτίδας, µε την
επιφύλαξη των δυνατοτήτων προσφυγής που έχει στη διάθεσή του
ο υπερθεµατιστής έναντι του προβαίνοντος στην αποθεµατοποίηση.
3. Εάν εντός ενός µηνός το πολύ από την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης του υπερθεµατιστή για αντικατάσταση και µετά από αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις, ο υπερθεµατιστής δεν έχει λάβει
παρτίδα αντικαταστάσεως της προβλεπόµενης ποιότητας, αποδεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένων των
εγγυήσεων, αφού ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή και τον οργανισµό παρέµβασης σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ.
4. Οι σχετικές δαπάνες για τις δειγµατοληψίες και τις αναλύσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός από εκείνες κατά τις
οποίες από το τελικό αποτέλεσµα των αναλύσεων προκύπτει ποιότητα κατώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέµβαση, αναλαµβάνονται από το ΕΓΤΠΕ εντός ορίου µιας
αναλύσεως ανά 500 τόνους, εκτός από τις δαπάνες µεταφοράς από
ένα σιλό στο άλλο. Οι δαπάνες µεταφοράς από ένα σιλό στο άλλο
και οι δαπάνες των συµπληρωµατικών αναλύσεων που ενδεχοµένως
ζητούνται από τον υπερθεµατιστή επιβαρύνουν τον ίδιο.
Άρθρο 7
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 770/96 (3), τα έγγραφα τα σχετικά µε την
πώληση κριθής, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και ιδίως το
πιστοποιητικό εξαγωγής, η διατακτική απόσυρσης που αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3002/92, η δήλωση εξαγωγής και, ενδεχοµένως, το αντίτυπο
ελέγχου Τ5, πρέπει να φέρουν τη µνεία:
— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1081/2002
— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1081/2002
— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1081/2002
— Κριθή παρέµβασης χωρίς εφαρµογή επιστροφής ή φόρου, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2002
— Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1081/2002
— Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1081/2002
— Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di
tassa, regolamento (CE) n. 1081/2002
— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1081/2002
— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou
imposição, Regulamento (CE) n.o 1081/2002
— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1081/2002
— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift,
förordning (EG) nr 1081/2002.
(2) ΕΕ L 301 της 17.10.1992, σ. 17.
(3) ΕΕ L 104 της 27.4.1996, σ. 13.
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Άρθρο 8
1.
Η εγγύηση που έχει συσταθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 πρέπει να
αποδεσµευθεί µόλις χορηγηθούν στους υπερθεµατιστές τα πιστοποιητικά εξαγωγής.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2131/93, η υποχρέωση εξαγωγής καλύπτεται από εγγύηση
που το ποσό της είναι ίσο µε τη διαφορά µεταξύ της τιµής παρέµβασης που ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού και της τιµής που κατακυρώθηκε και δεν είναι, σε καµία περίπτωση, χαµηλότερη από 10
ευρώ ανά τόνο. Το ήµισυ αυτού του ποσού συνιστάται κατά την
έκδοση του πιστοποιητικού και το υπόλοιπο πριν από την παραλαβή των σιτηρών.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3002/92:

22.6.2002

αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/
1999 της Επιτροπής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/2001.
3. Εκτός ειδικής περιπτώσεως δεόντως αιτιολογηµένης, κυρίως
στην περίπτωση που κινείται διοικητική έρευνα, κάθε αποδέσµευση
των εγγυήσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η οποία πραγµατοποιείται εκτός των προθεσµιών που αναφέρονται στο εν λόγω
άρθρο, θα αποτελέσει αντικείµενο αποζηµίωσης εκ µέρους του
κράτους µέλους ίσης προς 0,015 ευρώ ανά 10 τόνους και ανά
ηµέρα καθυστέρησης.
Η αποζηµίωση δεν αναλαµβάνεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).
Άρθρο 9

— το τµήµα του ποσού αυτής της εγγύησης που έχει συσταθεί
κατά την έκδοση του πιστοποιητικού, αποδεσµεύεται εντός προθεσµίας 20 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την
οποία ο υπερθεµατιστής προσκοµίζει την απόδειξη ότι το σιτηρό, του οποίου έχει γίνει η παραλαβή, εγκατέλειψε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης κοινοποιεί στην Επιτροπή, το
αργότερο δύο ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή
των προσφορών, τις παραληφθείσες προσφορές, οι οποίες πρέπει να
διαβιβάζονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που αναφέρεται στο
παράρτηµα ΙΙΙ, και στους αριθµούς κλήσεως που αναφέρονται στο
παράρτηµα IV.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2131/93:

Άρθρο 10

— το ποσό που υπολείπεται πρέπει να απελευθερωθεί εντός προθεσµίας 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την
οποία ο υπερθεµατιστής προσκοµίζει τις αποδείξεις που

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Ποσότητα

Amiens

34 700

Chalons

33 000

Clermont

4 900

Dijon

1 100

Lille

15 700

Nantes

10 400

Orléans

77 100

Paris

42 000
8 000

Poitiers

73 100

Rouen

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΡΙΘΗΣ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
[Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2002]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
∆ΙΑΡΚΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΡΙΘΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2002]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οι αριθµοί κλήσεως που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στις Βρυξέλλες είναι: Γ∆ AGRI C/1:
— Φαξ:

(32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 395/2002 και για αύξηση σε 40 000 τόνους, της προκήρυξης δηµοπρασίας για τη µεταπώληση στην εσωτερική αγορά ρυζιού που βρίσκεται στην κατοχή του
ιταλικού οργανισµού παρέµβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Με την υφιστάµενη κατάσταση της αγοράς, είναι σκόπιµο να
προβούµε σε αύξηση της ποσότητας που τίθεται σε πώληση
στην εσωτερική αγορά κατά 15 000 τόνους περίπου στρογγυλόσπερµου ρυζιού paddy που κατέχονται από τον ιταλικό
οργανισµό παρέµβασης.

(4)

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

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

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 75/91 της Επιτροπής (3) καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους της διαθέσεως προς
πώληση ρυζιού paddy που βρίσκεται στην κατοχή των οργανισµών παρέµβασης.

(2)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 395/2002 της Επιτροπής, της
1ης Μαρτίου 2002, περί προκήρυξης δηµοπρασίας για τη
µεταπώληση στην εσωτερική αγορά ρυζιού που βρίσκεται
στην κατοχή του ιταλικού οργανισµού παρέµβασης (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
609/2002 (5), προκηρύχθηκε διαρκής δηµοπρασία για τη
µεταπώληση στην εσωτερική αγορά περίπου 20 000 τόνων
στρογγυλόσπερµου ρυζιού paddy που κατέχονται από τον
ιταλικό οργανισµό παρέµβασης.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 395/2002, οι όροι «περίπου 25 000 τόνων ρυζιού paddy που βρίσκονται στην κατοχή του,
εκ των οποίων 20 000 τόνοι περίπου στρογγυλόσπερµου ρυζιού
paddy και 5 000 τόνοι περίπου µακρόσπερµου ρυζιού paddy B»
αντικαθίστανται από τους όρους «περίπου 40 000 τόνων ρυζιού
paddy που βρίσκονται στην κατοχή του, εκ των οποίων 35 000 τόνοι περίπου στρογγυλόσπερµου ρυζιού paddy και 5 000 τόνοι
περίπου µακρόσπερµου ρυζιού paddy B».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 9 της 12.1.1991, σ. 15.
ΕΕ L 61 της 2.3.2002, σ. 3.
ΕΕ L 93 της 10.4.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1083/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 347/2002 για το άνοιγµα της απόσταξης κρίσης που
προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για τους επιτραπέζιους οίνους στη Γαλλία
τρύγο. ∆ιαπιστώθηκε µόνον προσωρινή αύξηση των τιµών
κατά τον Μάρτιο όταν άνοιξε η απόσταξη κρίσης οι τιµές δε
αυτές έκτοτε υποχώρησαν εκ νέου. Τα υφιστάµενα σήµερα
αποθέµατα στους παραγωγούς πρέπει, συνεπώς, να εξαλειφθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2585/2001 (2), και ιδίως τα άρθρα 30 και 33,

(6)

Συµπερασµατικά, από το άνοιγµα της απόσταξης κρίσης τον
τελευταίο Μάρτιο, ήταν κυρίως οι όροι πώλησης που εµπόδιζαν το µέτρο αυτό να διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο του.
Οι παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να βρουν αγοραστές για
τους οίνους τους µε ενδιαφέροντες όρους παράδοσης και
πληρωµής, ακόµη και σε πολύ χαµηλές τιµές. Τα γεγονότα
αυτά δεν υφίστανται πλέον. Παραµένει µόνο το θέµα του όγκου της παραγωγής. Πρέπει, συνεπώς, οι παραγωγοί να
απαλλαγούν από τα πλεονασµατικά τους αποθέµατα πριν
από τον προσεχή τρύγο και υπάρχουν µικρές δυνατότητες
πώλησης στην αγορά.

(7)

Προτείνεται συνεπώς να ανοίξει εκ νέου η δυνατότητα υπογραφής συµφωνητικών απόσταξης κρίσης για περίοδο περίπου τριών µηνών. Συνεπώς, πρέπει να προσαρµοστούν οι
διάφορες ηµεροµηνίες που εµφαίνονται στον κανονισµό για
την έγκριση αυτών των συµφωνητικών, για την κοινοποίηση
στην Επιτροπή του όγκου των οίνων που αναγράφονται στα
συµφωνητικά, καθώς και για την παράδοση των οίνων στο
οινοπνευµατοποιείο.

(8)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 347/2002 της Επιτροπής (3), άνοιξε απόσταξη κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για ανώτατη ποσότητα 4
εκατοµµυρίων εκατολίτρων επιτραπέζιων οίνων στη Γαλλία.

(2)

Λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς του επιτραπέζιου οίνου στη Γαλλία, πρέπει να προσαρµοστεί αυτή η
ανώτατη ποσότητα και να καθορισθεί σε 3,85 εκατοµµύρια
εκατόλιτρα.

(3)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έστειλαν οι γαλλικές
αρχές, τα συµφωνητικά απόσταξης που υπογράφηκαν µεταξύ
παραγωγών και οινοπνευµατοποιών από την 1η Μαρτίου έως
τις 29 Μαρτίου 2002 αφορούν συνολικό όγκο 2,349 εκατοµµυρίων εκατολίτρων. Η Γαλλία ζητά συνεπώς το άνοιγµα
νέας περιόδου υπογραφής συµφωνητικών για τον υπόλοιπο
όγκο των 1,501 εκατοµµυρίων εκατολίτρων, για να εξαλειφθούν τα υφιστάµενα πλεονάσµατα οίνου που συνεχίζουν να
επιβαρύνουν την αγορά ενόψει του προσεχούς τρύγου.

(4)

Το άνοιγµα της απόσταξης κρίσης στη Γαλλία κατά τον
Μάρτιο δεν έδωσε το επιθυµητό αποτέλεσµα, γιατί υπήρχαν
δυνατότητες πωλήσεως στο εµπόριο, ενίοτε και σε τιµές
κατώτερες της τιµής που πληρώνεται για την απόσταση,
αλλά µε ευνοϊκούς όρους παραλαβής των οίνων και των
προθεσµιών πληρωµής. Με τους όρους αυτούς, παραγωγοί
που αντιµετώπιζαν χρηµατικές ανάγκες συνήψαν συµφωνητικά πώλησης και αυτό είχε αρνητική επίπτωση επί της παραδόσεως στην απόσταξη κρίσης. Είναι πολύ πιθανόν σήµερα
οι έµποροι να έχουν καλύψει κατά πολύ τις ανάγκες τους
για την περίοδο εµπορίας και συνεπώς θα υπάρχουν πολύ
λίγες συµπληρωµατικές πωλήσεις. Εξάλλου, από τις προβλέψεις της προσεχούς συγκοµιδής δεν θα πρέπει να περιµένουµε αισθητή µείωση της παραγωγής.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 347/2002 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, η ανώτατη ποσότητα των 4 εκατοµµυρίων εκατολίτρων αντικαθίσταται από την ποσότητα των 3,85 εκατοµµυρίων εκατόλιτρων.
2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3

(5)

Τα τελευταία στοιχεία της αγοράς επιβεβαιώνουν πλήρως
την ανάγκη να αποσυρθούν περίπου 3,85 εκατοµµύρια εκατόλιτρα οίνου, για να επανέλθουν τα αποθέµατα επιτραπέζιων οίνων σε αποδεκτό επίπεδο αναµένοντας τον προσεχή

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 10.
(3) ΕΕ L 55 της 26.2.2002, σ. 14.

Κάθε παραγωγός δύναται να συνάψει ένα συµφωνητικό που
προβλέπεται στο άρθρο 65 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/
2000 από την 1η έως τις 29 Μαρτίου 2002 και από τις 24
Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2002. Το συµφωνητικό συνοδεύεται από την απόδειξη της σύστασης εγγύησης ίσης προς 5
ευρώ ανά εκατόλιτρο. Τα συµφωνητικά αυτά δεν είναι µεταβιβάσιµα.»
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3. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Το κράτος µέλος θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές
διατάξεις για να εγκρίνει, το αργότερο µέχρι τις 6 Μαΐου 2002
για τα συµφωνητικά που υπογράφονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η έως τις 29 Μαρτίου 2002 και το αργότερο
στις 10 Οκτωβρίου 2002 για αυτά που υπογράφονται από τις
24 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2002, τα προαναφερθέντα
συµφωνητικά µε ένδειξη του εφαρµοζόµενου ποσοστού µείωσης
και τον όγκο οίνου που γίνεται αποδεκτός ανά συµφωνητικό,
καθώς και τη δυνατότητα για τον παραγωγό να καταγγείλει τη
σύµβαση σε περίπτωση µείωσης. Το κράτος µέλος ανακοινώνει
πριν από τις 20 Μαΐου 2002 και πριν από τις 20 Οκτωβρίου
2002, αντιστοίχως, στην Επιτροπή τις ποσότητες των οίνων
αυτών που αναφέρονται στα εγκεκριµένα συµφωνητικά.»
4. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«3. Όσον αφορά τα συµφωνητικά που υπογράφονται από την
1η έως τις 29 Μαρτίου 2002, οι παραδόσεις οίνου στο οινο-
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πνευµατοποιείο πρέπει να πραγµατοποιηθούν το αργότερο µέχρι
τις 31 Ιουλίου 2002 και η παραχθείσα αλκοόλη πρέπει να παραδοθεί στον οργανισµό παρέµβασης το αργότερο µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2002.
Όσον αφορά τα συµφωνητικά που υπογράφονται από τις 24
Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2002, οι παραδόσεις των οίνων
στο οινοπνευµατοποιείο πρέπει να γίνουν το αργότερο στις 30
Νοεµβρίου 2002 και η παραχθείσα αλκοόλη πρέπει να παραδοθεί στον οργανισµό παρέµβασης το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου 2003.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 24 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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22.6.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1084/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος A3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για τα λεµόνια και τα µήλα, το ανώτατο ποσό που είναι
αναγκαίο για τη χορήγηση των πιστοποιητικών µέχρι την ενδεικτική ποσότητα, εντός των ορίων των προαναφερθεισών
ποσοτήτων, είναι ανώτερο κατά µιάµιση φορά το ποσό της
ενδεικτικής επιστροφής.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 678/2002 της Επιτροπής (2)
προκήρυξε τη διεξαγωγή ενός διαγωνισµού για τον καθορισµό των ενδεικτικών ποσών επιστροφής και τις ενδεικτικές
ποσότητες των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος
A3, πλην αυτών που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας.
Σε συνάρτηση µε τις προσφορές που έχουν υποβληθεί,
πρέπει να καθοριστούν τα ανώτατα ποσά επιστροφής και τα
ποσοστά χορήγησης που έχουν σχέση µε τις προσφορές που
πραγµατοποιούνται στο επίπεδο των εν λόγω ανωτάτων
ποσών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τα λεµόνια και τα µήλα, τα µέγιστα ποσά επιστροφής και τα ποσοστά χορήγησης που έχουν σχέση µε το διαγωνισµό που έχει
προκηρυχθεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 678/2002, αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϊόν

Μέγιστο ποσό επιστροφής
(σε ευρώ/τόνο καθαρού βάρους)

Ποσοστό χορήγησης για τις ζητηθείσες ποσότητες στο επίπεδο του ανώτατου ποσού επιστροφής

Λεµόνια

30

100 %

Μήλα

24

100 %
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22.6.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1085/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε τον καθορισµό της διαθέσιµης ποσότητας, για το δεύτερο εξάµηνο 2002, για ορισµένα
προϊόντα στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων
που έχει ανοίξει η Κοινότητα µε βάση το πιστοποιητικό και µόνο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ)
Μαΐου 1999, περί
γάλακτος και των
ποιήθηκε τελευταία
Επιτροπής (2),

αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποαπό τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης ∆εκεµβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων και το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 886/
2002 (4), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Όταν διατέθηκαν τα πιστοποιητικά εισαγωγής για το πρώτο εξάµηνο 2002, για ορισµένες ποσοστώσεις που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, οι αιτήσεις πιστοποιητικών αφορούσαν
ποσότητες µικρότερες απ’ όσες ήταν διαθέσιµες για τα επίµαχα
προϊόντα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσδιοριστεί για την εκάστοτε ποσόστωση η ποσότητα που είναι διαθέσιµη για την περίοδο
από την 1η Ιουλίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002 λαµβάνοντας

υπόψη τις µη διατεθείσες ποσότητες που προκύπτουν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 171/2002 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου
2002, που καθορίζει το κατά πόσον µπορούν να γίνουν δεκτές οι
αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής, που υπεβλήθησαν τον Ιανουάριο 2002 για ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα στο πλαίσιο
ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων που άνοιξαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 (5), και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
550/2002 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2002, που καθορίζει
το κατά πόσο µπορούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις πιστοποιητικών
εισαγωγής που υποβλήθηκαν το Μάρτιο 2002 για τα τυριά καταγωγής Νοτίου Αφρικής, στο πλαίσιο δασµολογικής ποσόστωσης
που ανοίγεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 (6),
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα εµφαίνονται οι ποσότητες που είναι διαθέσιµες για
την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002,
κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους εισαγωγής ορισµένων ποσοστώσεων που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
ΕΕ L 79 της 3.2.2002, σ. 15.
ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29.
ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 30.

(5) ΕΕ L 30 της 31.1.2002, σ. 26.
(6) ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 15.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
Αριθµός ποσόστωσης

Ποσότητα (τόνοι)

Παράρτηµα Ι. Β — 10. Προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας
09.4086

1 470

09.4087

750

09.4088

225

Παράρτηµα Ι. Γ — Προϊόντα καταγωγής ΑΚΕ
09.4026

1 000

09.4027

1 000

Παράρτηµα Ι. ∆ — Προϊόντα καταγωγής Τουρκίας
09.4101

1 375

Παράρτηµα Ι. Ε — Προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής
09.4151

4 180
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1086/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001
(3)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

(4)

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,

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή ρυζιού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 14
έως τις 20 Ιουνίου 2002 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς
κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, που αναφέρεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 272 της 13.10.2001, σ. 13.
ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 25.
ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1087/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
για τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου
ρυζιού σε κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/2001
(3)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

(4)

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,

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

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

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 14
έως τις 20 Ιουνίου 2002 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων
τρίτων χωρών, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/
2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 272 της 13.10.2001, σ. 15.
ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 25.
ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1088/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού σε κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/2001
(3)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

(4)

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,

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

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

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 14
έως τις 20 Ιουνίου 2002 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων
τρίτων χωρών, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/
2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 272 της 13.10.2001, σ. 17.
ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 25.
ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1089/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού σε κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001
(3)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

(4)

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,

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή ρυζιού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 14
έως τις 20 Ιουνίου 2002 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, που
αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 272 της 13.10.2001, σ. 19.
ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 25.
ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1090/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό της µέγιστης επιδότησης κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού προς
τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για τον εν λόγω καθορισµό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
ιδίως τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται σε κάθε υποβάλλοντα προσφορά του οποίου η προσφορά βρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιδότησης ή σε
κατώτερο επίπεδο.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (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,
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 ( ),
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
άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει σχετικά µε τον καθορισµό µιας µέγιστης επιδότησης.

5

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καθορίζεται µια µέγιστη επιδότηση κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη
νήσο Ρεϋνιόν, µε βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 17
έως τις 20 Ιουνίου 2002, σε 319,00 EUR/t, στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/
2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 261 της 7.9.1989, σ. 8.
ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 19.
ΕΕ L 272 της 13.10.2001, σ. 21.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1091/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των αυγών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 493/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται στον τοµέα των αυγών
έχουν καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1001/2002
της Επιτροπής (3).

(2)

Η εφαρµογές των κριτηρίων των αναφεροµένων στο άρθρο 8
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/75 στα στοιχεία των

οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση
κατά την εξαγωγή, που ισχύουν επί του παρόντος, σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 προϊόντων, οι
οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1001/2002 τροποποιούνται σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49.
(2) ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 7.
(3) ΕΕ L 152 της 12.6.2002, σ. 23.

L 164/34

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22.6.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2002, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα των αυγών
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

0407 00 11 9000
0407 00 19 9000
0407 00 30 9000

E07
E07
E01
E03
E08
E04
E04
E04
E06
E04

EUR/100 τεµάχια
EUR/100 τεµάχια
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0408 11 80 9100
0408 19 81 9100
0408 19 89 9100
0408 91 80 9100
0408 99 80 9100

Ποσό των επιστροφών

1,70
0,80
7,00
20,00
3,50
10,00
5,00
5,00
33,00
8,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
Ε01
Ε03
E04
Ε06
E07
E08

Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Οµάν, Κατάρ, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Υεµένη, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ και Ρωσία
Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες και Αίγυπτος
όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία και την Εσθονία
όλοι οι προορισµοί, εκτός από Ελβετία, Εσθονία και Λιθουανία
όλοι οι προορισµοί µε εξαίρεση τις ΗΠΑ, την Εσθονία και την Λιθουανία
όλοι οι προορισµοί µε εξαίρεση την Ελβετία, την Εσθονία, την Λιθουανία και τους προορισµούς E01 και E03
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1092/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιουνίου 2002
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του κρέατος πουλερικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
του κρέατος πουλερικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 493/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 8 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται στον τοµέα του κρέατος
των πουλερικών έχουν καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1002/2002 της Επιτροπής (3).

(2)

Η εφαρµογή των κριτηρίων των αναφεροµένων στο άρθρο 8
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 στα στοιχεία των
οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση

των επιστροφών κατά την εξαγωγή, που ισχύουν επί του παρόντος, σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 προϊόντων, οι
οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1002/2002 τροποποιούνται σύµφωνα µε τα ποσά
που ορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77.
(2) ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 7.
(3) ΕΕ L 152 της 12.6.2002, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2002 για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα
του κρέατος πουλερικών
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό
των επιστροφών

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990

V04
V04
V04
V04
V04
V04
V01
A24
V01
A24
V01
A24

EUR/100 τεµάχια
EUR/100 τεµάχια
EUR/100 τεµάχια
EUR/100 τεµάχια
EUR/100 τεµάχια
EUR/100 τεµάχια
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0,80
0,80
0,80
0,80
1,70
1,70
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
V01 Αγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Οµάν, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιορδανία, Υεµένη, Λίβανος,
Ιράκ, Ιράν.
V04 όλοι οι προορισµοί µε εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Εσθονία.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 2001/933/ΕΚΑΧ σχετικά µε ορισµένα µέτρα που εφαρµόζονται έναντι της Ουκρανίας όσον αφορά το εµπόριο ορισµένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που υπάγονται στη
συνθήκη ΕΚΑΧ
(2002/476/ΕΚΑΧ)
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Σε συµφωνία µε την Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2001/933/ΕΚΑΧ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνελθόντων στα πλαίσια
του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2001 (1), τροποποιείται ως εξής:
— στο άρθρο 1, η φράση «κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 30 Ιουνίου 2002» τροποποιείται σε
«Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31 ∆εκεµβρίου 2002,»,
— το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το συνηµµένο κείµενο.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Λουξεµβούργο, 17 Ιουνίου 2002.
Ο Πρόεδρος
J. PIQUÉ I CAMPS

(1) ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 75.

L 164/38

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ
1η Ιανουαρίου 2002-31 ∆εκεµβρίου 2002
Προϊόντα

(τόνοι)

SA — Πλατέα προϊόντα
SA1 Ρολοί
SA2 Χοντρές λαµαρίνες
SA3 Άλλα πλατέα προϊόντα

27 414
104 920
8 465

SB — Επιµήκη προϊόντα
SB1 ∆οκοί

3 690

SB2 Χοντρόσυρµα

52 720

SB3 Άλλα επιµήκη προϊόντα

66 427»
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουνίου 2002
για τον καθορισµό των υγειονοµικών απαιτήσεων για το νωπό κρέας και το νωπό κρέας πουλερικών που
εισάγονται από τρίτες χώρες καθώς και για την τροποποίηση της απόφασης 94/984/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2196]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/477/ΕΚ)
τος πουλερικών ή νωπού κρέατος στην Κοινότητα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη κατά την εξέτασή του εάν πληρούνται τα
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 71/
118/ΕΟΚ και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας
72/462/ΕΟΚ για την καταχώρηση της εν λόγω τρίτης
χώρας στον κατάλογο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου
1971, περί υγειονοµικών προβληµάτων στον τοµέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 14.Β παράγραφος 2 στοιχείο β),
την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
1972, περί των υγειονοµικών προβληµάτων και των υγειονοµικών
µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους
και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1452/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,

(3)

∆εύτερον, η πραγµατοποίηση τέτοιων ελέγχων από τους εν
λόγω υπεύθυνους πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την
εξέταση της ένταξής τους στους καταλόγους των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14.Β παράγραφος 2
της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ και στο άρθρο 4 παράγραφος 1
της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ.

(4)

Τρίτον, οι εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε
το άρθρο 14.Β παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας
71/118/ΕΟΚ και σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2
στοιχείο α) της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, πρέπει να συµπεριληφθούν, το συντοµότερο δυνατό, στα υποδείγµατα υγειονοµικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρα 14.Β
της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, και στο άρθρο 22 της οδηγίας
72/462/ΕΟΚ, αντιστοίχως.

(5)

Σύµφωνα µε την οδηγία 71/118/ΕΟΚ συντάσσονται κατάλογοι των εγκαταστάσεων, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν
τις ειδικές απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας.

(6)

Μια προσωρινή κατάσταση των εγκαταστάσεων περιέχεται
στην απόφαση 97/4/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης ∆εκεµβρίου 1996, για την κατάρτιση προσωρινού καταλόγου µε
εγκαταστάσεις τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη
επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/
400/ΕΚ (7).

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι υγειονοµικές απαιτήσεις της απόφασης 2001/471/ΕΚ
της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2001, για τον καθορισµό
κανόνων για τους τακτικούς ελέγχους γενικής υγιεινής που
διεξάγουν στις εγκαταστάσεις τους οι υπεύθυνοι σύµφωνα
µε την οδηγία 64/433/ΕΟΚ περί υγειονοµικών όρων
παραγωγής και διάθεσης νωπού κρέατος στην αγορά και την
οδηγία 71/118/ΕΟΚ περί υγειονοµικών προβληµάτων στον
τοµέα της παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού
κρέατος πουλερικών (5) πρέπει να ισχύουν επίσης για τις
εισαγωγές από τρίτες χώρες.

(1)

Προς το σκοπό αυτό, η νοµοθεσία της τρίτης χώρας σχετικά
µε την πραγµατοποίηση τακτικών ελέγχων γενικής υγιεινής
που διεξάγουν οι υπεύθυνοι για την εξαγωγή νωπού κρέα-

(2)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

55 της 8.3.1971, σ. 23.
24 της 30.1.1998, σ. 31.
302 της 31.12.1972, σ. 28.
198 της 21.7.2001, σ. 11.
165 της 21.6.2001, σ. 48.

(6) ΕΕ L 2 της 4.1.1997, σ. 6.
(7) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 70.
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Η απόφαση 94/984/EΚ της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων και
των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που απαιτούνται για την
εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών από ορισµένες τρίτες
χώρες (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση
2001/659/EΚ (2), τροποποιήθηκε, µεταξύ άλλων, από την
απόφαση 2001/598/EΚ (3) για να συµπεριληφθούν τα
υγειονοµικά πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας στο υπόδειγµα της δήλωσης καταλληλότητας για
την εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών από τρίτες χώρες,
που απαιτείται από το άρθρο 14 B παράγραφος 1 στοιχείο
γ) της οδηγίας 71/118/EΟΚ. Η απόφαση 94/984/EΚ πρέπει, τώρα, να τροποποιηθεί αντιστοίχως για να συµπληρωθεί
το εν λόγω υπόδειγµα σύµφωνα µε τους στόχους της
παρούσας απόφασης. Επίσης, ενδείκνυται να διορθωθεί ταυτόχρονα ένα τυπικό λάθος στο παράρτηµα III της προαναφερόµενης απόφασης.

(7)

Στην οδηγία 72/462/EΟΚ προβλέπεται ότι, µε την επιφύλαξη των υγειονοµικών απαιτήσεων που καθορίζονται στα
άρθρα 14 και 15 της οδηγίας αυτής, τα κράτη µέλη δεν
πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή νωπού κρέατος από
τρίτη χώρα εκτός και αν το κρέας πληροί τις υγειονοµικές
απαιτήσεις που πρέπει να θεσπιστούν. Στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ) αυτής της οδηγίας ορίζεται ότι το
νωπό κρέας πρέπει είναι επεξεργασµένα κάτω από υγιεινές
συνθήκες σύµφωνα µε την οδηγία 64/433/EΟΚ του Συµβουλίου (4). Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι για τη σύνταξη των
καταλόγων των εγκαταστάσεων πρέπει να εξεταστεί αν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της οδηγίας και µε τις συνθήκες υγιεινής που απαιτούνται από την οδηγία 64/433/EΟΚ
σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2
του ίδιου άρθρου και οι οποίοι κατάλογοι µπορούν να
τροποποιηθούν ή να συµπληρωθούν από την Επιτροπή ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που προβλέπονται
στο άρθρο 5.

(8)

Οι υγειονοµικές προϋποθέσεις για τα ζώα και τα υποδείγµατα υγειονοµικών και κτηνιατρικών πιστοποιητικών για την
εισαγωγή νωπού κρέατος από ορισµένες χώρες καθορίστηκαν βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 72/462/EΟΚ σε
ορισµένες αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες πρόκειται να
ξαναδιατυπωθούν στο εγγύς µέλλον. Έτσι, θα µπορούσε να
εισαχθεί στα υποδείγµατα υγειονοµικών πιστοποιητικών και
πιστοποιητικών καταλληλότητας το ίδιο υγειονοµικό πιστοποιητικό που εισάγεται από την παρούσα απόφαση για το
νωπό κρέας πουλερικών.

(9)

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,
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ελέγχων γενικής υγιεινής µε βάση τις αρχές για την ανάλυση
κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου και µικροβιολογικούς ελέγχους, αν χρειάζεται, που πραγµατοποιούνται από τους υπεύθυνους
για την εξαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών και νωπού κρέατος
στην Κοινότητα.
Άρθρο 2
Όταν διενεργούνται έλεγχοι σύµφωνα µε τις οδηγίες 71/118/EΟΚ
και 72/462/EΟΚ για να διαπιστωθεί αν µια εγκατάσταση συµµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτών των οδηγιών και του παραρτήµατος I της οδηγίας 64/433/EΟΚ και µπορεί συνεπώς να συµπεριληφθεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 14.B παράγραφος 2 της οδηγίας 71/118/EΟΚ και στο άρθρο 4 παράγραφος
1 της οδηγίας 72/462/EΟΚ, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
τήρηση των όρων της απόφασης 2001/471/EΚ από τους υπεύθυνους για τις εξαγωγές.
Άρθρο 3
Η απόφαση 94/984/EΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο παράρτηµα II, σηµείο 15 (υποδείγµατα Α και Β), τµήµα II
(υγειονοµικό πιστοποιητικό) προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 5:
«5. Ότι το κρέας προέρχεται από µια εγκατάσταση που πραγµατοποιεί ελέγχους γενικής υγιεινής σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής 2001/471/EΚ (1).
(1) ΕΕ L 165 της 21.6.2001, σ. 48.»
2. Στο παράρτηµα III, οι λέξεις «Το σήµα καταλληλότητας που
αναφέρεται στο άρθρο 2» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το
σήµα καταλληλότητας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2».
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 8 Ιουνίου 2003.
Όταν εξετάζεται αν µια συγκεκριµένη τρίτη χώρα πληροί τα
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 71/118/EΟΚ
και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/EΟΚ για
να συµπεριληφθεί στον κατάλογο που συντάσσεται σύµφωνα µε
τις δύο αυτές οδηγίες, ή όταν πραγµατοποιείται έλεγχος σε µια
συγκεκριµένη τρίτη χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας
71/118/EΟΚ ή το άρθρο 5 της οδηγίας 72/462/EΟΚ, η Επιτροπή πρέπει, από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, να λαµβάνει υπόψη τα προπαρασκευαστικά µέτρα που
έλαβε η συγκεκριµένη χώρα, ώστε να εκπληρώσει τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης από τις 8 Ιουνίου 2003.
Άρθρο 5

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 1
Όταν εξετάζεται αν µια συγκεκριµένη τρίτη χώρα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 71/118/EΟΚ και στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/EΟΚ για να συµπεριληφθεί στον κατάλογο που συντάσσεται σύµφωνα µε τις δύο
αυτές οδηγίες, η Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη νοµοθεσία
αυτής της τρίτης χώρας σχετικά µε την πραγµατοποίηση τακτικών

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 378 της 31.12.1994, σ. 11.
L 232 της 30.8.2001, σ. 19.
L 210 της 3.8.2001, σ. 37.
121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουνίου 2002
σχετικά µε τη µη καταχώρηση της fentin acetate στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη
δραστική ουσία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2199]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/478/ΕΚ)
εισηγητής, υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 11 Νοεµβρίου
1996, την έκθεση αξιολόγησης των πληροφοριών που
υποβλήθηκαν από τους κοινοποιούντες, σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/
18/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2
τέταρτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης ∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του πρώτου σταδίου του προγράµµατος εργασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3α στοιχείο β),

(5)

Μόλις παρελήφθη η έκθεση του κράτους µέλους εισηγητή, η
Επιτροπή ανέλαβε διαβουλεύσεις µε εµπειρογνώµονες των
κρατών µελών, καθώς επίσης και µε τον κύριο κοινοποιούντα
(Aventis, πρώην Agrevo), όπως προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(6)

Η υποβληθείσα από το Ηνωµένο Βασίλειο έκθεση έχει εξετασθεί από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της
µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής. Η εν λόγω ανασκόπηση οριστικοποιήθηκε στις 7 ∆εκεµβρίου 2001, στην
τυποποιηµένη έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής για την
fentin acetate, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 6 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(7)

Από τις διενεργηθείσες αξιολογήσεις µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κατεδείχθη ότι υπάρχει πιθανότητα, υπό
τις προτεινόµενες συνθήκες χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν fentin acetate να πληρούν γενικά
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος
1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ιδιαίτερα ως
προς την ασφάλεια των χειριστών που δυνητικώς εκτίθενται
στην fentin acetate και ως προς τις πιθανές της επιπτώσεις
σε µη στοχευόµενους οργανισµούς.

(8)

Εποµένως, η fentin acetate δεν πρέπει να καταχωρηθεί στο
παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(9)

Πρέπει να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι υφιστάµενες εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία
περιέχουν fentin acetate θα αποσυρθούν εντός καθορισµένης προθεσµίας και δεν θα ανανεωθούν, καθώς και ότι
δεν θα χορηγηθεί καµία νέα έγκριση.

(10)

Τυχόν περίοδος χάριτος για την απόσυρση προς καταστροφή, αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρησιµοποίηση
των υφιστάµενων αποθεµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν fentin acetate µε την άδεια των κρατών
µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, θα πρέπει να περιορισθεί σε χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες, ώστε να επιτραπεί η
χρησιµοποίηση των υφιστάµενων αποθεµάτων σε µία το
πολύ ακόµη καλλιεργητική περίοδο.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
προβλέπεται ότι η Επιτροπή διεξάγει πρόγραµµα εργασίας
για την εξέταση των δραστικών ουσιών οι οποίες χρησιµοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά ήδη στις 15 Ιουλίου 1993. Στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 θεσπίστηκαν λεπτοµερείς
κανόνες για τη διεξαγωγή του προγράµµατος αυτού.
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94 της Επιτροπής, της 27ης
Απριλίου 1994, που αφορά τον καθορισµό των δραστικών
ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των εισηγουµένων κρατών µελών για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2230/95 (6),
καθορίστηκαν οι δραστικές ουσίες που πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92,
ορίστηκε κράτος µέλος για να ενεργεί ως εισηγητής σε σχέση
µε την αξιολόγηση κάθε ουσίας και ορίστηκαν οι παραγωγοί
εκάστης δραστικής ουσίας οι οποίοι υπέβαλαν εγκαίρως κοινοποίηση.

(3)

Η fentin acetate είναι µια από τις 90 δραστικές ουσίες που
καθορίστηκαν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, το Ηνωµένο Βασίλειο, µε
την ιδιότητα του κράτους µέλους που έχει ορισθεί

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

ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
ΕΕ L 55 της 26.2.2002, σ. 29.
ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.
ΕΕ L 259 της 13.10.2000, σ. 27.
ΕΕ L 107 της 28.4.1994, σ. 8.
ΕΕ L 225 της 22.9.1995, σ. 1.
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Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια
την οποία ενδέχεται να αναλάβει η Επιτροπή σε µεταγενέστερο στάδιο για αυτή τη δραστική ουσία, στο πλαίσιο της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και
της χρησιµοποιήσεως φυτοφαρµακευτικών προϊόντων που
περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η fentin acetate δεν καταχωρείται ως δραστική ουσία στο
παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι:
1. οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν
fentin acetate ανακαλούνται εντός περιόδου έξι µηνών από την
ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης·

(1) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.

22.6.2002

2. από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης καµία
έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος το οποίο περιέχει fentin
acetate δεν πρόκειται να χορηγηθεί ή να ανανεωθεί δυνάµει της
παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
Άρθρο 3
Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ θα είναι όσο το δυνατόν βραχύτερη και δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοκτώ µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

22.6.2002
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουνίου 2002
σχετικά µε τη µη καταχώρηση της fentinhydroxide στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη
δραστική ουσία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2207]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/479/ΕΚ)
εισηγητής, υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 11 Νοεµβρίου
1996, την έκθεση αξιολόγησης των πληροφοριών που
υποβλήθηκαν από τους κοινοποιούντες, σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/
18/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2
τέταρτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης ∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του πρώτου σταδίου του προγράµµατος εργασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3α στοιχείο β),

(5)

Μόλις παρελήφθη η έκθεση του κράτους µέλους εισηγητή, η
Επιτροπή ανέλαβε διαβουλεύσεις µε εµπειρογνώµονες των
κρατών µελών, καθώς επίσης και µε τον κύριο κοινοποιούντα
(Aventis, πρώην Agrevo), όπως προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(6)

Η υποβληθείσα από το Ηνωµένο Βασίλειο έκθεση αξιολόγησης έχει εξετασθεί από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή
στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής. Η εν
λόγω ανασκόπηση οριστικοποιήθηκε στις 7 ∆εκεµβρίου
2001, στην τυποποιηµένη έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής για την fentinhydroxide, σύµφωνα µε το άρθρο 7
παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(7)

Από τις διενεργηθείσες αξιολογήσεις µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κατεδείχθη ότι υπάρχει πιθανότητα, υπό
τις προτεινόµενες συνθήκες χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν fentinhydroxide να πληρούν γενικά
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος
1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ιδιαίτερα ως
προς την ασφάλεια των χειριστών που δυνητικώς εκτίθενται
στην fentinhydroxide και ως προς τις πιθανές της επιπτώσεις σε µη στοχευόµενους οργανισµούς.

(8)

Εποµένως, η fentinhydroxide δεν πρέπει να καταχωρηθεί
στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(9)

Πρέπει να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι υφιστάµενες εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία
περιέχουν fentinhydroxide θα αποσυρθούν εντός καθορισµένης προθεσµίας και δεν θα ανανεωθούν, καθώς και ότι
δεν θα χορηγηθεί καµία νέα έγκριση για τα προϊόντα αυτά.

(10)

Τυχόν περίοδος χάριτος για την απόσυρση προς καταστροφή, αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρησιµοποίηση των υφιστάµενων αποθεµάτων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν fentinhydroxide µε την άδεια των
κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 6 της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, θα πρέπει να περιορισθεί σε χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες, ώστε να
επιτραπεί η χρησιµοποίηση των υφιστάµενων αποθεµάτων σε
µία το πολύ ακόµη καλλιεργητική περίοδο.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
προβλέπεται ότι η Επιτροπή διεξάγει πρόγραµµα εργασίας
για την εξέταση των δραστικών ουσιών οι οποίες χρησιµοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά ήδη στις 15 Ιουλίου 1993. Στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 θεσπίστηκαν λεπτοµερείς
κανόνες για τη διεξαγωγή του προγράµµατος αυτού.
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94 της Επιτροπής, της 27ης
Απριλίου 1994, που αφορά τον καθορισµό των δραστικών
ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των εισηγουµένων κρατών µελών για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2230/95 (6),
καθορίστηκαν οι δραστικές ουσίες που πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92,
ορίστηκε κράτος µέλος για να ενεργεί ως εισηγητής σε σχέση
µε την αξιολόγηση κάθε ουσίας και ορίστηκαν οι παραγωγοί
εκάστης δραστικής ουσίας οι οποίοι υπέβαλαν εγκαίρως κοινοποίηση.

(3)

Η fentinhydroxide είναι µια από τις 90 δραστικές ουσίες
που καθορίστηκαν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, το Ηνωµένο Βασίλειο, µε
την ιδιότητα του κράτους µέλους που έχει ορισθεί

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

ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
ΕΕ L 55 της 26.2.2002, σ. 29.
ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.
ΕΕ L 259 της 13.10.2000, σ. 27.
ΕΕ L 107 της 28.4.1994, σ. 8.
ΕΕ L 225 της 22.9.1995, σ. 1.
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Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια
την οποία ενδέχεται να αναλάβει η Επιτροπή σε µεταγενέστερο στάδιο για αυτή τη δραστική ουσία, στο πλαίσιο της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και
της χρησιµοποιήσεως φυτοφαρµακευτικών προϊόντων που
περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η fentinhydroxide δεν καταχωρείται ως δραστική ουσία στο
παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι:
1. οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν
fentinhydroxide ανακαλούνται εντός περιόδου έξι µηνών από
την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης·

(1) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.

22.6.2002

2. από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης καµία
έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος το οποίο περιέχει fentinhydroxide δεν πρόκειται να χορηγηθεί ή να ανανεωθεί δυνάµει της παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
Άρθρο 3
Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ θα είναι όσο το δυνατόν βραχύτερη και δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοκτώ µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

