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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Ιουνίου 2002
όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου
στον κατάλογο των κατηγοριών των δαπανών και των εσόδων του ∆ηµοσίου του ΕΣΟΛ 95, που ορίζεται στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1500/2000 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2000, για την εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες και τα
έσοδα του ∆ηµοσίου (5).

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 285,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2),

(4)

Προτεραιότητα στη βήµα προς βήµα προσέγγιση δίδεται
στους φόρους, στις πραγµατικές κοινωνικές εισφορές και
στις κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές µεταβιβάσεις σε είδος, δεδοµένου ότι οι κατηγορίες αυτές αντιπροσωπεύουν αξιόπιστους δείκτες των τάσεων στα δηµόσια οικονοµικά, οι οποίοι είναι ήδη εγκαίρως διαθέσιµοι (πρώτο
στάδιο).

(5)

Η διαβίβαση του πρώτου αυτού συνόλου κατηγοριών σε
τριµηνιαία βάση, από τον Ιούνιο του 2000, σε όλα τα κράτη
µέλη, καλύπτεται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 264/2000
της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε την
εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµόσιων
οικονοµικών (6).

(6)

Είναι απαραίτητο να συµπληρωθεί το πρώτο στάδιο από ένα
άλλο σύνολο κατηγοριών, προκειµένου να ληφθεί ένας
πλήρης κατάλογος κατηγοριών που απαρτίζουν τις δαπάνες
και τα έσοδα του ∆ηµοσίου.

(7)

Θα πρέπει να αξιολογηθεί η αξιοπιστία των τριµηνιαίων στοιχείων που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού
όσον αφορά τα ετήσια στοιχεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να
καταρτισθεί έκθεση σχετικά µε την ποιότητα των τριµηνιαίων
στοιχείων πριν από το πέρας του 2005.

(8)

Τα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2223/96
θέτουν τους όρους υπό τους οποίους η Επιτροπή µπορεί να
εγκρίνει τροποποιήσεις της µεθοδολογίας του ΕΣΛ 95 µε
σκοπό την αποσαφήνιση και τη βελτίωση του περιεχοµένου
της. Η κατάρτιση των τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών
λογαριασµών του ∆ηµοσίου απαιτεί πρόσθετους πόρους στα
κράτη µέλη. Η διαβίβασή τους στην Επιτροπή δεν µπορεί,
κατά συνέπεια, να αποτελέσει αντικείµενο απόφασης της
Επιτροπής.

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της
25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος
εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας,
(ΕΣΟΛ 95) (4), περιέχει το πλαίσιο αναφοράς των κοινών
προτύπων, ορισµών, ονοµατολογιών και λογιστικών κανόνων
για την κατάρτιση των λογαριασµών των κρατών µελών για
τις στατιστικές απαιτήσεις της Κοινότητας, µε σκοπό τη
λήψη συγκρίσιµων αποτελεσµάτων µεταξύ κρατών µελών.
Η έκθεση της νοµισµατικής επιτροπής σχετικά µε τις απαιτήσεις για πληροφορίες, η οπoία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Ιανουαρίου 1999, υπογράµµισε ότι, για
την εύρυθµη λειτουργία της οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης και της ενιαίας αγοράς, έχουν µείζονα σηµασία η
αποτελεσµατική παρακολούθηση και ο συντονισµός των
οικονοµικών πολιτικών και ότι αυτό απαιτεί ένα πλήρες στατιστικό σύστηµα πληροφόρησης που θα παρέχει στους
φορείς χάραξης πολιτικής τα απαραίτητα στοιχεία που θα
χρησιµοποιούν ως βάση για τις αποφάσεις τους. Η έκθεση
αυτή επεσήµανε επίσης ότι θα πρέπει να δίνεται µεγάλη προτεραιότητα στις βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµόσιων οικονοµικών για τα κράτη µέλη, ιδίως για εκείνα που συµµετέχουν στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση, και ότι ο
στόχος είναι η κατάρτιση απλουστευµένων τριµηνιαίων µη
χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου, η οποία θα
απορρέει από µια βήµα προς βήµα προσέγγιση.
Είναι σκόπιµο να ορισθούν οι απλουστευµένοι τριµηνιαίοι µη
χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί του ∆ηµοσίου µε αναγωγή

(1) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 300.
(2) ΕΕ C 131 της 3.5.2001, σ. 6.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Ιουλίου 2001 (ΕΕ C 65
Ε της 14.3.2002, σ. 33) και απόφαση του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου
2002.
4
( ) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 (ΕΕ L 58 της
28.2.2002, σ. 1).

(5) ΕΕ L 172 της 12.7.2000, σ. 3.
(6) ΕΕ L 29 της 4.2.2000, σ. 4.

L 179/2
(9)
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Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος (ΕΣΠ), η οποία έχει συσταθεί µε την απόφαση 89/382/
EΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου (1), και της επιτροπής στατιστικών για θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών (ΕΣΝΧΙΠ), η οποία έχει συσταθεί µε την
απόφαση 91/115/EΟΚ του Συµβουλίου (2), σύµφωνα µε το
άρθρο 3 των αποφάσεων αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Σκοπός

9.7.2002

— διόρθωση για τη µεταβολή της καθαρής συµµετοχής νοικοκυριών στο κεφάλαιο συνταξιοδοτικών ταµείων (D.8)
— φόροι κεφαλαίου + επιχορηγήσεις επενδύσεων + λοιπές
µεταβιβάσεις κεφαλαίου, πληρωτέες (D.91 + D.92 + D.99)
β) Από την πλευρά των εσόδων:
— εµπορεύσιµο προϊόν + προϊόν για ίδια τελική χρήση +
πληρωµές για το λοιπό µη εµπορεύσιµο προϊόν (P.11 +
P.12 + P.131)
— λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής, εισπρακτέες (D.39)
— εισόδηµα περιουσίας (D.4)
— τεκµαρτές κοινωνικές εισφορές (D.612)
— λοιπές τρέχουσες µεταβιβάσεις (D.7)
— επιχορηγήσεις επενδύσεων + λοιπές µεταβιβάσεις κεφαλαίου,
εισπρακτέες (D.92 + D.99).

Ο παρών κανονισµός έχει σκοπό να ορίσει το περιεχόµενο των
τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου, να
καθορίσει τον κατάλογο των κατηγοριών του ΕΣΛ 95 που θα διαβιβάζουν τα κράτη µέλη από τις 30 Ιουνίου 2002 και να ορίσει τα
κύρια χαρακτηριστικά των εν λόγω κατηγοριών.

3. Οι συναλλαγές D.41, D.7, D.92 και D.99 είναι ενοποιηµένες
στο δηµόσιο τοµέα. Οι λοιπές συναλλαγές δεν είναι ενοποιηµένες.

Άρθρο 2

Άρθρο 4

Περιεχόµενο των τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου

Κατάρτιση των τριµηνιαίων στοιχείων: πηγές και µέθοδοι

Το περιεχόµενο των τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου ορίζεται στο παράρτηµα µε αναγωγή στον
κατάλογο των κατηγοριών του ΕΣΛ 95 που απαρτίζουν τις δαπάνες
και τα έσοδα του ∆ηµοσίου.
Άρθρο 3
Κατηγορίες τις οποίες αφορά η διαβίβαση των τριµηνιαίων
στοιχείων
1.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) τριµηνιαία στοιχεία για τις κατηγορίες ή οµάδες κατηγοριών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος, µε εξαίρεση τις
κατηγορίες εκείνες για τις οποίες πρέπει να διαβιβάζονται στοιχεία
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 264/2000.
2.
∆ιαβιβάζονται τριµηνιαία στοιχεία για τις ακόλουθες κατηγορίες (ή οµάδες κατηγοριών) των δαπανών και των εσόδων του ∆ηµοσίου:
α) Από την πλευρά των δαπανών:
— ενδιάµεση ανάλωση (P.2)
— ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου (ακαθάριστες επενδύσεις) + αγορές µείον πωλήσεις µη χρηµατοπιστωτικών µη
παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων (P.5 + K.2)
— ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (P.51)
— εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας (D.1)
— λοιποί φόροι επί της παραγωγής (D.29)
— επιδοτήσεις, πληρωτέες (D.3)
— εισόδηµα περιουσίας (D.4)
— τόκοι (D.41)
— τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, πλούτου κ.λπ. (D.5)
— κοινωνικές µεταβιβάσεις σε είδος σχετικές µε δαπάνες για
προϊόντα που παρέχονται σε νοικοκυριά µέσω παραγωγών
εµπορεύσιµου
προϊόντος
(D.6311 +
D.63121 +
D.63131)
— λοιπές τρέχουσες µεταβιβάσεις (D.7)
(1) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
(2) ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 96/174/ΕΚ (ΕΕ L 51 της 1.3.1996, σ. 48).

1. Τα τριµηνιαία στοιχεία που σχετίζονται µε το πρώτο τρίµηνο
του 2001 και εφεξής, καταρτίζονται σύµφωνα µε τους ακόλουθους
κανόνες:
α) τα τριµηνιαία στοιχεία βασίζονται κατά το δυνατόν σε άµεσες
πληροφορίες που προέρχονται από βασικές πηγές, µε το στόχο
της ελαχιστοποίησης, για κάθε τρίµηνο, των διαφορών µεταξύ
των πρώτων εκτιµήσεων και των τελικών αριθµητικών στοιχείων·
β) οι άµεσες πληροφορίες συµπληρώνονται από αναπροσαρµογές
της κάλυψης, εάν χρειάζεται, και από εννοιολογικές αναπροσαρµογές, προκειµένου να ευθυγραµµίζονται τα τριµηνιαία στοιχεία
µε τις έννοιες του ΕΣΟΛ 95·
γ) τα τριµηνιαία στοιχεία και τα αντίστοιχα ετήσια στοιχεία πρέπει
να είναι συµβατά.
2. Τα τριµηνιαία στοιχεία που σχετίζονται µε το πρώτο τρίµηνο
του 1999 έως το τέταρτο τρίµηνο του 2000 καταρτίζονται
σύµφωνα µε τις πηγές και τις µεθόδους που εξασφαλίζουν τη
συνοχή µεταξύ των τριµηνιαίων στοιχείων και των αντίστοιχων
ετήσιων στοιχείων.
Άρθρο 5
Χρονοδιάγραµµα για τη διαβίβαση των τριµηνιαίων στοιχείων
1. Τα τριµηνιαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) το αργότερο τρεις µήνες από
το πέρας του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.
Οιαδήποτε αναθεώρηση των τριµηνιαίων στοιχείων για προηγούµενα
τρίµηνα διαβιβάζεται συγχρόνως.
2. Η πρώτη διαβίβαση των τριµηνιαίων στοιχείων σχετίζεται µε
τα στοιχεία για το πρώτο τρίµηνο του 2002. Τα κράτη µέλη
υποβάλλουν τα στοιχεία αυτά όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου
2002.
Ωστόσο, η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση, η οποία δεν
θα υπερβαίνει το ένα έτος, σχετικά µε την ηµεροµηνία της πρώτης
διαβίβασης των τριµηνιαίων στοιχείων για το πρώτο τρίµηνο του
2002 και εφεξής, στο βαθµό κατά τον οποίο τα εθνικά στατιστικά
συστήµατα απαιτούν µείζονες προσαρµογές.
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Άρθρο 6
∆ιαβίβαση των αναδροµικών στοιχείων
1.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) τριµηνιαία αναδροµικά στοιχεία για τις κατηγορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 3, αρχής γενοµένης από το πρώτο τρίµηνο του 1999.
2.
Τα τριµηνιαία στοιχεία που σχετίζονται µε το πρώτο τρίµηνο
του 1999 έως το τέταρτο τρίµηνο του 2001 διαβιβάζονται στην
Επιτροπή (Ευρωστάτ) όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2002.
Ωστόσο, η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση, η οποία δεν
θα υπερβαίνει το ένα έτος, σχετικά µε την ηµεροµηνία της πρώτης
διαβίβασης των τριµηνιαίων στοιχείων από το πρώτο τρίµηνο του
1999 και εφεξής, στο βαθµό κατά τον οποίο τα εθνικά στατιστικά
συστήµατα απαιτούν µείζονες προσαρµογές.
Άρθρο 7
Εφαρµογή
1.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) περιγραφή των πηγών και των µεθόδων που χρησιµοποιούν προκειµένου
να καταρτίζουν τα τριµηνιαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
3 (αρχική περιγραφή) τη στιγµή που αρχίζουν να διαβιβάζουν τα
τριµηνιαία στοιχεία σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
2.
Οιαδήποτε αναθεώρηση της αρχικής περιγραφής των πηγών
και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των
τριµηνιαίων στοιχείων παρέχεται στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) όταν
ανακοινώνονται τα αναθεωρηµένα στοιχεία.

L 179/3

2005 το αργότερο, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, η οποία περιλαµβάνει αξιολόγηση της αξιοπιστίας των
τριµηνιαίων στοιχείων που υπέβαλαν τα κράτη µέλη.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα κράτη µέλη τα οποία δεν είναι σε θέση να διαβιβάσουν,
κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 τριµηνιαία στοιχεία από το πρώτο τρίµηνο του 2001
και εφεξής, σύµφωνα µε τις πηγές και τις µεθόδους που ορίζονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και το χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, εφαρµόζουν την παράγραφο 2.
2. Τα κράτη µέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Ευρωστάτ) τις «καλύτερες τριµηνιαίες εκτιµήσεις» τους (ενσωµατώνοντας όλες τις νέες πληροφορίες που έχουν
στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης ενός
βελτιωµένου συστήµατος τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου) σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
Αναφέρουν ταυτόχρονα ποια στάδια χρειάζεται ακόµη να ολοκληρωθούν προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις πηγές και τις µεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
3. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που προβλέπεται
στην παράγραφο 4, η Επιτροπή (Ευρωστάτ) εξετάζει την πρόοδο
των κρατών µελών στην πορεία προς την πλήρη συµµόρφωση µε το
άρθρο 4 παράγραφος 1.

3.
Η Επιτροπή (Ευρωστάτ) ενηµερώνει την ΕΣΠ και την ΕΣΝΧΙΠ
για τις πηγές και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί κάθε κράτος
µέλος.

4. Η µεταβατική περίοδος αρχίζει από την ηµεροµηνία της
πρώτης διαβίβασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και
λήγει στις 31 Μαρτίου 2005, το αργότερο.

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Έκθεση

Έναρξη ισχύος

Με βάση τα δεδοµένα που διαβιβάζονται για τις κατηγορίες οι
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 και µετά από διαβούλευση µε την
ΕΣΠ, η Επιτροπή (Ευρωστάτ) υποβάλλει, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 10 Ιουνίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Οι τριµηνιαίοι µη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί του ∆ηµοσίου ορίζονται µε αναγωγή στον κατάλογο των δαπανών και των
εσόδων του ∆ηµοσίου, που περιλαµβάνεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1500/2000 της Επιτροπής.
Οι δαπάνες του ∆ηµοσίου περιλαµβάνουν τις κατηγορίες του ΕΣΟΛ 95 που καταγράφονται στην πλευρά των χρήσεων ή τις
µεταβολές στην πλευρά των στοιχείων ενεργητικού ή τις µεταβολές στην πλευρά των στοιχείων παθητικού και της καθαρής αξίας
των λογαριασµών του ∆ηµοσίου, µε εξαίρεση το D.3, που καταγράφεται στην πλευρά των πόρων των λογαριασµών του
∆ηµοσίου.
Τα έσοδα του ∆ηµοσίου περιλαµβάνουν τις κατηγορίες του ΕΣΟΛ 95 που καταγράφονται στην πλευρά των πόρων ή τις
µεταβολές στην πλευρά των στοιχείων παθητικού και της καθαρής αξίας των λογαριασµών του ∆ηµοσίου, µε εξαίρεση το D.39
που καταγράφεται στην πλευρά των χρήσεων των λογαριασµών του ∆ηµοσίου.
Εξ ορισµού, η διαφορά µεταξύ των εσόδων και των δαπανών του ∆ηµοσίου, όπως ορίζονται ανωτέρω, είναι η καθαρή χορήγηση
(+)/καθαρή λήψη (-) δανείων του δηµόσιου τοµέα.
Οι συναλλαγές D.41, D.7, D.92 και D.99 είναι ενοποιηµένες στο δηµόσιο τοµέα. Οι λοιπές συναλλαγές δεν είναι ενοποιηµένες.
Ο κάτωθι πίνακας δείχνει τις κατηγορίες του ΕΣΟΛ 95 που απαρτίζουν τις δαπάνες και τα έσοδα του ∆ηµοσίου. Οι κατηγορίες
που αναγράφονται µε πλάγια γράµµατα ποτελούν ήδη αντικείµενο διαβίβασης σε τριµηνιαία βάση στο πλαίσιο του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 264/2000 της Επιτροπής.
Κωδικοί ΕΣΟΛ 95

∆απάνες του ∆ηµοσίου

P.2

Ενδιάµεση ανάλωση

P.5 + K.2

Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου (ακαθάριστες επενδύσεις) + αγορές µείον
πωλήσεις µη χρηµατοπιστωτικών µη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων

P.51

Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

D.1

Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας

D.29

Λοιποί φόροι επί της παραγωγής

D.3

Επιδοτήσεις, πληρωτέες

D.4

Εισόδηµα περιουσίας

D.41

Τόκοι

D.5

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, πλούτου κ.λπ.

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές µεταβιβάσεις σε είδος + κοινωνικές
µεταβιβάσεις σε είδος σχετικές µε δαπάνες για προϊόντα που παρέχονται σε
νοικοκυριά µέσω παραγωγών εµπορεύσιµου προϊόντος

D.7

Λοιπές τρέχουσες µεταβιβάσεις

D.8

∆ιόρθωση για τη µεταβολή της καθαρής συµµετοχής νοικοκυριών στο κεφάλαιο
συνταξιοδοτικών ταµείων

D.9

Μεταβιβάσεις κεφαλαίου, πληρωτέες
Κωδικοί ΕΣΟΛ 95

∆απάνες του ∆ηµοσίου

P.11 + P.12 + P.131

Εµπορεύσιµο προϊόν + προϊόν για ίδια τελική χρήση + πληρωµές για το λοιπό µη
εµπορεύσιµο προϊόν

D.2

Φόροι επί των προϊόντων και των εισαγωγών

D.39

Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής

D.4

Εισόδηµα περιουσίας

D.5

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος, πλούτου κ.λπ

D.61

Κοινωνικές εισφορές

D.611

Πραγµατικές κοινωνικές εισφορές

D.612

Τεκµαρτές κοινωνικές εισφορές

D.7

Λοιπές τρέχουσες µεταβιβάσεις
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Κωδικοί ΕΣΟΛ 95

∆απάνες του ∆ηµοσίου

D.9 (1)

Μεταβιβάσεις κεφαλαίου, εισπρακτέες

D.91

Φόροι κεφαλαίου

B.8g

Αποταµίευση, ακαθάριστη

B.9

Καθαρή χορήγηση (+)/Καθαρή λήψη (–) δανείων

(1) Οι διορθώσεις για τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές που καταλογίζονται αλλά δεν εισπράττονται, όταν καταγράφονται στο D.9,
θεωρούνται αρνητικά έσοδα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1222/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουλίου 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 9 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 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 8ης Ιουλίου 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
999
052
999
052
999
388
524
528
804
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
800
804
999
052
064
999
052
060
061
068
400
616
999

38,7
38,7
83,4
83,4
68,1
68,1
51,2
77,1
59,4
121,8
77,4
89,4
106,4
75,2
83,7
87,4
72,9
69,5
91,2
102,3
86,4
94,3
79,4
72,9
92,6
109,7
89,8
188,0
153,4
170,7
354,8
140,2
247,0
140,2
246,1
275,4
233,9

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

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. 1223/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουλίου 2002
για κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
σουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον κάτοχό
τους κατά την διάρκεια περιόδου τριών µηνών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (4).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 969/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι
διατάξεις για την κατάταξη του εµπορεύµατος που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας. αυτοί οι κανόνες εφαρµόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοµατολογία που την περιλαµβάνει, έστω και εν µέρει
ή µε την προσθήκη ενδεχοµένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νοµοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων µέτρων στο
πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών.

(3)

Κατ’ εφαρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εµπόρευµα
που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγεί στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 βάσει
των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιµο, οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες οι
οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
µελών σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων στην συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε το δίκαιο
που καθορίζει ο παρών κανονισµός να µπορούν να συνεχί-

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
συµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το εµπόρευµα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτηµένου
πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω
πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός µπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
ΕΕ L 149 της 7.6.2002, σ. 20.
ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Τεµάχια κοτόπουλου, χωρίς κόκαλα, κατεψυγµένα και εµποτισµένα
µε αλάτι σε όλα τους τα µέρη. Έχουν περιεκτικότητα σε αλάτι από
1,2 % έως 1,9 % κατά βάρος.
Το προϊόν υπόκειται σε βαθιά κατάψυξη και πρέπει να αποθηκευθεί
σε θερµοκρασία µικρότερη των – 18 ºC, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
η συντήρησή του κατά ένα τουλάχιστον έτος.

0207 14 10

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας και από
το κείµενο των κωδικών 0207, 0207 14 και 0207 14 10.
Το προϊόν είναι κρέας κοτόπουλου κατεψυγµένο για µακροχρόνια
συντήρηση. Η προσθήκη άλατος δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα του
προϊόντος ως κατεψυγµένου κρέατος της κλάσης 0207.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουλίου 2002
για την τροποποίηση για πρώτη φορά του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 310/2002 του Συµβουλίου σχετικά µε
ορισµένα περιοριστικά µέτρα για την Ζιµπάµπουε
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 60 και 301,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 310/2002 του Συµβουλίου, της 18ης
Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε ορισµένα περιοριστικά µέτρα για
την Ζιµπάµπουε (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 310/2002 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το παράρτηµα ΙΙΙ βάσει
πληροφοριών που υποβάλουνν τα κράτη µέλη.

(2)

Η κυβέρνηση της Αυστρίας, του Βελγίου και του Ηνωµένου
Βασιλείου ενηµέρωσαν την Επιτροπή σχετικά µε την αλλαγή
των αρµοδίων αρχών που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ
και εποµένως το παράρτηµα ΙΙΙ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα,

ΒΕΛΓΙΟ

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Τηλ.: (32-2) 206 58 11
Φαξ: (32-2) 230 83 22

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Φαξ: (32-2) 233 75 18
Τηλ.: (32-2) 233 81 11

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 310/2002 τροποποιείται ως εξής:
Οι αρµόδιες αρχές της Αυστρίας, του Βελγίου και του Ηνωµένου
Βασιλείου περιλαµβάνονται στον κατάλογο ως εξής:
«ΑΥΣΤΡΙΑ

Österreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Τηλ.: (43-1) 404 20-0
Φαξ: (43-1) 404 20 — 73 99
Bundesministerium für Inneres
Bundeskriminalamt
Josef-Holaubek-Platz 1
A-1090 Wien
Τηλ.: (43-1) 31 34 50
Φαξ: (43-1) 313 45-852 90
(1) ΕΕ L 50 της 21.2.2002, σ. 4.

HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Τηλ.: (44-207) 270 55 50
Φαξ: (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Τηλ.: (44-207) 601 46 07
Φαξ: (44-207) 601 43 09

Γιβραλτάρ

Financial Services Commission
PO Box 940
Suite 943
Europort
Gibraltar
Τηλ.: (350) 402 83
Φαξ: (350) 402 82»

Άρθρο 2

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

9.7.2002
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1225/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουλίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2540/2001 για παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1148/2001 όσον αφορά τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών στο στάδιο της εισαγωγής που
εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών
σε τρεις νέες τρίτες χώρες. Ωστόσο, ένας ορισµένος αριθµός
άλλων αιτήσεων τρίτων χωρών βρίσκονται στο στάδιο της
εξέτασης και δεν θα µπορέσουν να καταλήξουν σε έγκριση
πριν από το δεύτερο εξάµηνο του 2002. Υπό τις συνθήκες
αυτές, είναι σκόπιµο να παραταθεί κατά έξι µήνες η εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2540/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 545/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2540/2001 της Επιτροπής (3)
προβλέπει την προσωρινή διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής
των µέτρων που προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφος
4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 της Επιτροπής,
της 12ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης
των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα
των νωπών οπωροκηπευτικών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2379/2001 (5), στο
σύνολο των παρτίδων, ανεξαρτήτως του βάρους τους, που
παρουσιάζουν µικρό κίνδυνο µη τήρησης των προδιαγραφών.
Όταν εγκρίθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2540/2001, η
Επιτροπή είχε εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001, τις εργασίες ελέγχου µιας µόνο τρίτης χώρας στο στάδιο της εξαγωγής. Από
την ηµεροµηνία αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε εργασίες ελέγχου

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2540/2001, η ηµεροµηνία
«30 Ιουνίου 2002» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31
∆εκεµβρίου 2002».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 1.
ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 79.
ΕΕ L 156 της 13.6.2001, σ. 9.
ΕΕ L 321 της 6.12.2001, σ. 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1226/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουλίου 2002
που τροποποιεί το παράρτηµα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Τον Ιανουαρίου του 2002 το ευρωπαϊκό διευθυντήριο για
την ποιότητα φαρµάκων δηµοσίευσε την τέταρτη έκδοση,
έτους 2002, της ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας, όπου περιλαµβάνονται οι µονογραφίες αριθ. 0535 και αριθ. 0536 για
το φυµατινικό καθαρισµένο πρωτεϊνικό παράγωγο, avium
και bovis.

(5)

Έτσι, κατέστη αναγκαία η τροποποίηση του παραρτήµατος Β
της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ ώστε να καθοριστούν διαδικασίες
δοκιµασίας προς εφαρµογή για σκοπούς επιτήρησης και
εµπορίας εντός της Κοινότητας, λαµβανόµενης υπόψη της
γνώµης της επιστηµονικής κτηνιατρικής επιτροπής.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964,
περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 535/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 11 Οκτωβρίου 1999 η επιστηµονική επιτροπή για την
υγεία και την ορθή µεταχείριση των ζώων ενέκρινε έκθεση (3)
σχετικά µε την τροποποίηση των τεχνικών παραρτηµάτων
της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ προκειµένου να ληφθούν υπόψη
οι επιστηµονικές εξελίξεις σχετικά µε τη φυµατίωση, τη
βρουκέλωση και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών.

(2)

Κατά την ανωτέρω έκθεση οι δοκιµασίες για τη φυµατίωση
πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε το εγχειρίδιο προτύπων
για τις διαγνωστικές δοκιµές και τα εµβόλια, τρίτη έκδοση,
έτος 1996, του ∆ιεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (∆ΓΕ).

(3)

Τον Αύγουστο του 2001 το ∆ιεθνές Γραφείο Επιζωοτιών
δηµοσίευσε την τέταρτη έκδοση, έτους 2000, του εν λόγω
εγχειριδίου η οποία περιλαµβάνει ορισµένες τροποποιήσεις
στην περιγραφή των δοκιµασιών για φυµατίωση.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.
(2) ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 22.
(3) SANCO/B3/R10/1999.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

1.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Η παρουσία Mycobacterium bovis (M. bovis), παράγοντα της φυµατιώσεως βοοειδών, σε κλινικά και πτωµατικά
δείγµατα είναι δυνατό να καταδειχθεί µε εξέταση χρωσµένων επιχρισµάτων ή µε τεχνικές ανοσοϋπεροξειδάσης και να
επιβεβαιωθεί µε καλλιέργεια του οργανισµού σε υπόστρωµα πρωτογενούς αποµόνωσης.
Το παθολογικό υλικό για την επιβεβαίωση του M. bovis πρέπει να λαµβάνεται από µη φυσιολογικά γάγγλια και
παρεγχυµατώδη όργανα, όπως πνεύµονες, ήπαρ, σπλήνας κ.λπ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ζώο δεν
παρουσιάζει παθολογικές αλλοιώσεις πρέπει να συλλέγονται για εξέταση και καλλιέργεια δείγµατα από τα οπισθοφαρυγγικά, τα βρογχιακά, τα µεσοθωράκια, τα άνωθεν του µαστού, τα γναθιαία και ορισµένα µεσεντερικά γάγγλια.
Συνήθως η ταυτοποίηση αποµoνωµάτων είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται µε προσδιορισµό ιδιοτήτων καλλιέργειας
και βιοχηµικών ιδιοτήτων. Για την ανίχνευση του Μ. tuberculosis complex είναι επίσης δυνατόν να εφαρµοστεί η
αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR — ΑΑΠ). Ακόµη, για το διαφορισµό του M. bovis από άλλα µέλη του Μ.
tuberculosis complex, είναι δυνατόν να αποδειχθούν ταχύτερες και περισσότερο αξιόπιστες από τις βιοχηµικές
µεθόδους οι τεχνικές µε ανάλυση DNA. Η αποτύπωση γενετικών χαρακτηριστικών επιτρέπει τη διάκριση µεταξύ
διαφόρων στελεχών του M. bovis και θα καταστήσει δυνατή την περιγραφή ιχναριών καταγωγής, µετάδοσης και
εξάπλωσης του M. bovis.
Οι τεχνικές και τα µέσα που χρησιµοποιούνται, η τυποποίησή τους και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων πρέπει να
συµφωνούν προς τα προδιαγραφόµενα στο εγχειρίδιο προτύπων για διαγνωστικές δοκιµές και εµβόλια του ∆ΓΕ,
τέταρτη έκδοση, έτος 2000, κεφάλαιο 2.3.3 (φυµατίωση βοοειδών).

2.

Ο ∆ΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΟΣ
Τα φυµατινικά ΚΠΠ (PPD — καθαρισµένα πρωτεϊνικά παράγωγα) τα οποία πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται στο
σηµείο 2.1. χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση επίσηµου δερµατικού φυµατινισµού κατά τις διαδικασίες που
αναφέρονται στο σηµείο 2.2.

2.1.

Πρότυπα για φυµατίνη (bovis και avium)

2.1.1.

Ορισµός
Το φυµατινικό καθαρισµένο πρωτεϊνικό παράγωγο (φυµατινικό ΚΠΠ, bovis ή avium) αποτελεί παρασκεύασµα που
λαµβάνεται από τα θερµικώς κατεργασµένα προϊόντα καλλιέργειας και λύσης Mycobacterium bovis ή Mycobacterium avium (ανάλογα µε την περίπτωση), τα οποία είναι δυνατόν να αποκαλύψουν καθυστερηµένη υπερευαισθησία σε
ζώο ευαισθητοποιηµένο σε µικροοργανισµούς του ιδίου είδους.

2.1.2.

Παραγωγή
Λαµβάνεται από τα υδατοδιαλυτά κλάσµατα που παρασκευάζονται µε θέρµανση σε ατµό ελεύθερης ροής και στη
συνέχεια τη διήθηση καλλιεργειών M. bovis ή M. avium (κατά περίπτωση) που έχουν πραγµατοποιηθεί σε υγρό
συνθετικό υπόστρωµα. Το ενεργό κλάσµα διηθήµατος, αποτελούµενο κυρίως από πρωτεΐνη, αποµονώνεται µε
καθίζηση, υφίσταται έκπλυση και επαναδιάλυση. Είναι δυνατή η προσθήκη µικροβιοκτόνου συντηρητικού µέσου όπως
η φαινόλη, το οποίο δεν προκαλεί ψευδείς θετικές αντιδράσεις. Το τελικό στείρο παρασκεύασµα, απαλλαγµένο από
µυκοβακτηρίδια, κατανέµεται ασηπτικά σε στείρους γυάλινους περιέκτες ασφαλείς από παραβιάσεις, οι οποίοι στη
συνέχεια σφραγίζονται ώστε να αποτραπεί η µόλυνση. Το παρασκεύασµα είναι δυνατόν να λυοφιλοποιηθεί.

2.1.3.

Ταυτοποίηση του προϊόντος
Σειρά κλιµακούµενων δόσεων ενίεται ενδοδερµικά σε διάφορα σηµεία κατάλληλα ευαισθητοποιηµένων αλφικών
ινδοχοιριδίων καθενός µάζας τουλάχιστον 250 g. Μετά από 24 έως 28 ώρες παρουσιάζονται αντιδράσεις µε τη
µορφή οιδηµατωδών διογκώσεων µε ερύθηµα, µε ή χωρίς νέκρωση στα σηµεία ένεσης. Το µέγεθος και η σοβαρότητα
των αντιδράσεων ποικίλλουν ανάλογα µε τη δόση. Ινδοχοιρίδια που δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί δεν παρουσιάζουν
αντιδράσεις σε ενέσεις του είδους αυτού.

2.1.4.

∆οκιµασίες

2.1.4.1.

pH: το pH είναι 6,5 έως 7,5.
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2.1.4.2.

Φαινόλη: σε περίπτωση που το προς εξέταση παρασκεύασµα περιέχει φαινόλη, η συγκέντρωσή της δεν υπερβαίνει τα
5 g/l.

2.1.4.3.

Ευαισθητοποιητική επίδραση: χρησιµοποιείται οµάδα τριών ινδοχοιριδίων που έχουν υποστεί αγωγή µε υλικό το οποίο
επηρεάζει τη δοκιµασία. Τρεις φορές σε διαστήµατα πέντε ηµερών ενίεται ενδοδερµικά σε κάθε ινδοχοιρίδιο δόση του
προς εξέταση παρασκευάσµατος ισοδύναµη προς 500 ∆Μ σε 0,1 ml. 15 έως 21 ηµέρες µετά την τρίτη ένεση ενίεται
η ίδια δόση (500 ∆Μ) ενδοδερµικά στα ζώα αυτά και σε οµάδα ελέγχου τριών ινδοχοιριδίων της ίδιας µάζας και τα
οποία δεν έχουν προηγουµένως δεχθεί ενέσεις φυµατίνης. 24 έως 28 ώρες µετά τις τελευταίες ενέσεις, οι αντιδράσεις
των δύο οµάδων δεν παρουσιάζουν σηµαίνουσες διαφορές.

2.1.4.4.

Τοξικότητα: χρησιµοποιούνται δύο ινδοχοιρίδια, καθένα µάζας άνω των 250 g και τα οποία δεν έχουν προηγουµένως
υποστεί αγωγή µε υλικό το οποίο επηρεάζει τη δοκιµασία. Ενίεται ταυτόχρονα σε κάθε ινδοχοιρίδιο 0,5 ml του προς
εξέταση παρασκευάσµατος. Τα ζώα παρατηρούνται επί επτά ηµέρες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης δεν
εµφανίζονται µη φυσιολογικές επιδράσεις.

2.1.4.5.

Στειρότητα: ακολουθούνται τα προδιαγραφόµενα για τη δοκιµασία στειρότητας στη µονογραφία για εµβόλια κτηνοτροφικής χρήσης, τέταρτη έκδοση, έτος 2002, της ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας.

2.1.5.

∆ραστικότητα
Η δραστικότητα του φυµατινικού καθαρισµένου πρωτεϊνικού παραγώγου (bovis και avium) προσδιορίζεται µε
σύγκριση των αντιδράσεων που προκαλούνται σε ευαισθητοποιηµένα ινδοχοιρίδια µε την ενδοδερµική ένεση σειράς
διαλυµάτων του προς εξέταση παρασκευάσµατος προς τις αντιδράσεις που προκαλούνται από γνωστές συγκεντρώσεις
παρασκευάσµατος αναφοράς φυµατινικού καθαρισµένου πρωτεϊνικού παραγώγου (bovis ή avium, κατά περίπτωση)
βαθµονοµηµένου σε διεθνείς µονάδες.
Για τη δοκιµασία της δραστικότητας, ευαισθητοποιούνται τουλάχιστον εννέα αλφικά ινδοχοιρίδια, καθένα µάζας 400
έως 600 g, µε βαθιά ενδοµυϊκή ένεση 0,0001 mg υγρής µάζας ζώντος M. bovis στελέχους AN5 αιωρούµενου σε
0,5 ml διαλύµατος g/l χλωριούχου νατρίου R για bovis φυµατίνη ή κατάλληλη δόση ανενεργού ή ζωντανού M.
avium για φυµατίνη avium. Τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες µετά την ευαισθητοποίηση των ινδοχοιριδίων ξυρίζονται
οι λαγόνες τους ώστε να δηµιουργηθεί χώρος για όχι περισσότερα από τέσσερα σηµεία ένεσης σε κάθε πλευρά.
Προπαρασκευάζονται διαλύµατα του προς εξέταση παρασκευάσµατος και του παρασκευάσµατος αναφοράς µε χρησιµοποίηση ισότονου φυσιολογικού ορού στον οποίο έχει προστεθεί ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων (pH
6,5-7,5) όπου περιέχονται 0,005 g/l πολυσορβικού άλατος 80 R. Χρησιµοποιούνται τουλάχιστον τρείς δόσεις του
παρασκευάσµατος αναφοράς και τουλάχιστον τρεις δόσεις του προς εξέταση παρασκευάσµατος. Οι δόσεις επιλέγονται
έτσι ώστε οι προκαλούµενες αλλοιώσεις να έχουν διάµετρο τουλάχιστον 8 και το πολύ 25 mm. Τα διαλύµατα
κατανέµονται τυχαία στα σηµεία µε χρήση σχήµατος λατινικού τετραγώνου. Κάθε δόση ενίεται ενδοδερµικά σε
σταθερό όγκο 0,1 ή 0,2 ml. Μετά από 24 ή 28 ώρες µετριούνται οι διάµετροι των αλλοιώσεων και υπολογίζεται το
αποτέλεσµα της δοκιµασίας µε εφαρµογή των συνήθων στατιστικών µεθόδων, υποθέτοντας ότι οι διάµετροι των
αλλοιώσεων είναι ευθέως ανάλογες προς το λογάριθµο της συγκέντρωσης των φυµατινών.
Η δοκιµασία είναι έγκυρη µόνον εφόσον τα όρια εµπιστοσύνης σφάλµατος (P = 0,95) είναι τουλάχιστον 50 % και το
πολύ 200 % της εκτιµώµενης δραστικότητας. Η εκτιµώµενη δραστικότητα είναι τουλάχιστον 66 % και το πολύ 150 %
της δηλούµενης δραστικότητας για φυµατίνη bovis. Η εκτιµώµενη δραστικότητα είναι τουλάχιστον 75 % και το πολύ
133 % της δηλούµενης δραστικότητας για φυµατίνη avium. Η δηλούµενη δραστικότητα είναι τουλάχιστον 20 000
∆Μ/ml και για τις δύο φυµατίνες (bovis και avium).

2.1.6.

Αποθήκευση
Αποθηκεύονται προστατευόµενες από το φως, σε θερµοκρασία 5 ± 3 °C.

2.1.7.

Επισήµανση
Η επισήµανση δίδει:
— τη δραστικότητα σε διεθνείς µονάδες ανά χιλιοστόλιτρο,
— την ονοµασία και την ποσότητα κάθε πρόσθετης ουσίας,
— για παρασκευάσµατα που έχουν λυοφιλοποιηθεί:
— την ονοµασία και τον όγκο του υγρού που πρέπει να προστεθεί κατά την ανασύσταση,
— ότι το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιηθεί αµέσως µετά την ανασύσταση.

2.2.

∆ιαδικασίες δοκιµασίας

2.2.1.

Ως επίσηµοι ενδοδερµικοί φυµατινισµοί αναγνωρίζονται:
— η µοναδική ενδοδερµική δοκιµασία: η δοκιµασία αυτή απαιτεί µια µόνο ένεση bovis φυµατίνης,
— η ενδοδερµική συγκριτική δοκιµασία: η δοκιµασία αυτή απαιτεί µια ένεση bovis φυµατίνης και µια ένεση
φυµατίνης avium που εκτελούνται ταυτόχρονα.
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2.2.2.

Η δόση ενιέµενης φυµατίνης είναι:
— τουλάχιστον 2 000 ∆Μ φυµατίνης bovis,
— τουλάχιστον 2 000 ∆Μ φυµατίνης avium.

2.2.3.

Ο όγκος κάθε ενιέµενης δόσης δεν υπερβαίνει τα 0,2 ml.

2.2.4.

Φυµατινισµοί εκτελούνται µε ένεση φυµατίνης (φυµατινών) στο δέρµα του αυχένα. Τα σηµεία ένεσης πρέπει να
βρίσκονται στο όριο µεταξύ πρόσθιου και µέσου τρίτου του αυχένα. Σε περίπτωση που ενίονται και οι δύο τύποι
φυµατίνης στο ίδιο ζώο, το σηµείο για την ένεση φυµατινών avium θα απέχει περίπου 10 cm από την αυχενιαία
ακρολοφία ενώ το σηµείο για την ένεση της φυµατίνης bovis περίπου 12,5 cm χαµηλότερα σε γραµµή περίπου
παράλληλη προς τη γραµµή του ώµου ή σε διαφορετικές πλευρές του αυχένα. Σε νεαρά ζώα στα οποία δεν υπάρχει
αρκετός χώρος ώστε να διαχωρίζονται επαρκώς τα σηµεία σε µια πλευρά του αυχένα, πραγµατοποιείται µια ένεση σε
κάθε πλευρά του αυχένα σε πανοµοιότυπα σηµεία στο κέντρο του µέσου τρίτου του αυχένα.

2.2.5.

Η τεχνική της δοκιµασίας φυµατινισµού και ερµηνείας αντιδράσεων περιγράφεται στη συνέχεια:

2.2.5.1.

Τεχνική:
Τα σηµεία ένεσης πρέπει να αποτριχώνονται και να καθαρίζονται. Σε κάθε αποτριχωµένη περιοχή σχηµατίζεται µεταξύ
δείκτη και αντίχειρα πτυχή δέρµατος η οποία µετριέται µε παχύµετρο και το αποτέλεσµα της µέτρησης καταγράφεται.
Στη συνέχεια ενίεται η δόση φυµατίνης µε µέθοδο η οποία εξασφαλίζει ότι η φυµατίνη χορηγείται ενδοδερµικά. Είναι
δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µικρού µήκους αποστειρωµένη βελόνα, λοξοτµηµένη στην άκρη, τοποθετηµένη σε
βαθµολογηµένη σύριγγα όπου περιέχεται η φυµατίνη. Η βελόνα εισάγεται πλαγίως στα βαθύτερα στρώµατα του
δέρµατος. Η ορθή εκτέλεση της ένεσης επαληθεύεται µε ψηλάφηση µικρής διόγκωσης, όπως το πίσο, σε κάθε σηµείο
ένεσης. 72 ώρες (+/- 4 ώρες) µετά την ένεση πρέπει να πραγµατοποιηθεί και πάλι µέτρηση του πάχους της πτυχής
του δέρµατος σε κάθε σηµείο ένεσης και το αποτέλεσµα της µέτρησης να καταγραφεί.

2.2.5.2.

Ερµηνεία αντιδράσεων
Η ερµηνεία αντιδράσεων βασίζεται σε κλινικές παρατηρήσεις και στην(στις) καταγραφείσα(-ες) αύξηση(-εις) του πάχους
των πτυχών δέρµατος στα σηµεία ένεσης 72 ώρες µετά την ένεση φυµατίνης (φυµατινών).
α) Αρνητική αντίδραση: εφόσον παρατηρηθεί µόνον περιγραµµένη διόγκωση µε αύξηση του πάχους της πτυχής του
δέρµατος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm, χωρίς κλινικά σηµεία, όπως µη περιγραµµένο ή εκτεταµένο οίδηµα,
εξίδρωση, νέκρωση, άλγος ή φλεγµονή των λεµφαδένων της περιοχής ή των γαγγλίων.
β) Ακατάληκτη αντίδραση: σε περίπτωση που δεν παρατηρηθούν κλινικά σηµεία όπως τα αναφερόµενα στο στοχείο α)
και υπάρχει αύξηση του πάχους της δερµατικής πτυχής µεγαλύτερη από 2 και µικρότερη από 4 mm.
γ) Θετική αντίδραση: εάν παρατηρηθούν κλινικά σηµεία όπως τα αναφερόµενα στο στοιχείο α) ή αύξηση του πάχους
της δερµατικής πτυχής κατά τουλάχιστον 4 mm στο σηµείο ένεσης.

2.2.5.3.

Ερµηνεία των επίσηµων ενδοδερµικών φυµατινισµών:

2.2.5.3.1. Μοναδικός φυµατινισµός:
α) θετικός: θετική αντίδραση για bovis όπως ορίζεται στο σηµείο 2.2.5.2 στοιχείο γ)·
β) ακατάληκτος: ακατάληκτη αντίδραση όπως ορίζεται στο σηµείο 2.2.5.2 στοιχείο β)·
γ) αρνητικός: αρνητική αντίδραση για bovis όπως ορίζεται στο σηµείο 2.2.5.2 στοιχείο α).
Ζώα µε ακατάληκτη αντίδραση στο µοναδικό φυµατινισµό υποβάλλονται σε νέα δοκιµασία µετά από 42 ηµέρες
τουλάχιστον.
Ζώα µε όχι αρνητική αντίδραση στη δεύτερη αυτή δοκιµασία θεωρούνται ως θετικά στη δοκιµασία.
Ζώα µε θετική αντίδραση στο µοναδικό ενδοδερµικό φυµατισµό είναι δυνατόν να υποβληθούν σε συγκριτική
ενδοδερµική δοκιµασία σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες για ψευδή θετική αντίδραση ή αντίδραση κατόπιν
παρεµβολής άλλου παράγοντα.
2.2.5.3.2. ∆ιαδερµική συγκριτική διαδικασία για τη διαπίστωση και διατήρηση του καθεστώτος ζώων επισήµως απαλλαγµένων
φυµατιώσεως:
α) θετική: θετική αντίδραση για bovis, η οποία είναι περισσότερο από 4 mm µεγαλύτερη από την αντίδραση για
avium, ή παρουσία κλινικών σηµείων·
β) ακατάληκτη: θετική ή ακατάληκτη αντίδραση για bovis, η οποία είναι από 1 έως 4 mm µεγαλύτερη σε σχέση µε
την αντίδραση για avium, και απουσία κλινικών σηµείων·
γ) αρνητική: αρνητική αντίδραση για bovis ή θετική ή ακατάληκτη αντίδραση για bovis η οποία όµως είναι ίση ή
µικρότερη από θετική ή ακατάληκτη αντίδραση για avium και απουσία κλινικών σηµείων και στις δύο περιπτώσεις.
Ζώα µε ακατάληκτη αντίδραση στην ενδοδερµική συγκριτική δοκιµασία υποβάλλονται σε νέα δοκιµασία µετά 42
τουλάχιστον ηµέρες. Ζώα τα οποία δεν είναι αρνητικά στη δεύτερη αυτή δοκιµασία θεωρούνται θετικά στη δοκιµασία.
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2.2.5.3.3. Το καθεστώς ζωικού κεφαλαίου επίσηµα απαλλαγµένου φυµατιώσεως είναι δυνατόν να αναστέλλεται και να απαγορεύεται σε ζώα του εν λόγω ζωικού κεφαλαίου να αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικού εµπορίου µέχρις ότου
προκύψει συµπέρασµα σχετικά µε το καθεστώς για τα ακόλουθα ζώα:
α) ζώα τα οποία έχουν θεωρηθεί ακατάληκτης αντίδρασης στο µοναδικό ενδοδερµικό φυµατινισµό·
β) ζώα τα οποία έχουν θεωρηθεί θετικά στο µοναδικό ενδοδερµικό φυµατινισµό αλλά αναµένουν επανεξέταση µε
ενδοδερµική συγκριτική δοκιµασία·
γ) ζώα τα οποία έχουν θεωρηθεί ως ακατάληκτης αντίδρασης στην ενδοδερµική συγκριτική δοκιµασία.
2.2.5.3.4. Σε περίπτωση που η κοινοτική νοµοθεσία απαιτεί να υποβάλλονται ζώα σε ενδοδερµική δοκιµασία πριν από
µετακίνηση, η δοκιµασία ερµηνεύεται έτσι ώστε να µην αποτελούν το αντικείµενο ενδοκοινοτικού εµπορίου ζώα τα
οποία παρουσιάζουν αύξηση πάχους δερµατικής πτυχής µεγαλύτερη από 2 mm ή παρουσιάζουν κλινικά σηµεία.
2.2.5.3.5. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανίχνευση του µέγιστου πλήθους προσβληθέντων και νοσούντων ζώων σε κάποιο
ζωικό κεφάλαιο ή κάποια περιφέρεια, τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν τα κριτήρια για την
ερµηνεία της δοκιµασίας προκειµένου να επιτευχθεί βελτιωµένη ευαισθησία της δοκιµασίας, θεωρώντας ως θετικές
αντιδράσεις όλες τις ακατάληκτες αντιδράσεις που αναφέρονται στο σηµείο 2.2.5.3.1 στοιχείο β) και στο σηµείο
2.2.5.3.2 στοιχείο β).
3.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
Προκειµένου να είναι δυνατός ο εντοπισµός του µέγιστου πλήθους προσβληθέντων και νοσούντων ζώων σε κάποια
αγέλη ή σε κάποια περιφέρεια, τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση του ελέγχου µε
γάµµα-ιντερφερόνη που αναφέρεται στο εγχειρίδιο προτύπων για διαγνωστικές δοκιµασίες και εµβόλια του ∆ΓΕ,
τέταρτη έκδοση, έτος 2000, κεφάλαιο 2.3.3 (φυµατίωση βοοειδών), επιπλέον του φυµατινισµού.

4.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4.1.

Καθήκοντα και αρµοδιότητες
Τα κρατικά ινστιτούτα και εργαστήρια αναφοράς που παρατίθενται στο σηµείο 4.2 είναι αρµόδια για την επίσηµη
εξέταση φυµατινών ή αντιδραστηρίων που αναφέρονται στα σηµεία 2 και 3, στα αντίστοιχα κράτη, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω φυµατίνες ή αντιδραστήρια είναι κατάλληλα όσον αφορά τα προαναφερόµενα πρότυπα.

4.2.

Κατάλογος κρατικών ινστιτούτων και εθνικών εργαστηρίων αναφοράς
1.

Γερµανία:
Paul-Ehrlich Institut (PEI), Bundesamt für Sera und Impstoffe, D-23207 Langen; Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherchutz und Veterinärmedizin — Bereich Jena — D-07743 Jena.

2.

Βέλγιο:
Institut Scientifique de la Santé Publique — Louis Pasteur, 14 Rue Juliette Wytsman — B 1050 Bruxelles
— Belgique.

3.

Γαλλία:
Laboratoire national des médicaments vétérinaires, Fougère.

4.

Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου:
Ινστιτούτο της προµηθεύτριας χώρας.

5.

Ιταλία:
Istituto superiore di sanità, Ρώµη.

6.

Κάτω Χώρες:
Centraal Instituut voor Dierziekte Controle Lelystad (CIDC-Lelystad), Lelystad.

7.

∆ανία:
Danmarks Veterinærinstitut, Bülowsvej 27, DK-1790 København.

8.

Ιρλανδία:
Ινστιτούτο της προµηθεύτριας χώρας.

9.

Ηνωµένο Βασίλειο:
Veterinary Laboratory Agency, Addlestone,Weybridge.

10. Ελλάδα:
Κέντρο κτηνιατρικών ιδρυµάτων, Νεαπόλεως 25, 153 10 Αθήνα.
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11. Ισπανία:

Laboratorio de Sanidad y producción animal de Granada.
12. Πορτογαλία:
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, Λισαβόνα.
13. Αυστρία:
Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen, Mödling.
14. Φινλανδία:
Eläinlääkintä - ja elintarviketutkimus - laitos — Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel,
Ελσίνκι.
15. Σουηδία:
Statens veterinärmedicinska anstalt, Ουψάλα.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1227/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (2),
και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σε εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, κοινοτικές τιµές κατά την εισαγωγή και κοινοτικές τιµές στην παραγωγή καθορίζονται ανά δεκαπενθήµερο για τα µονοανθή γαρίφαλλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος, εφαρµοζόµενες για περίοδο δύο εβδοµάδων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της
Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 1988, περί ορισµένων λεπτοµερειών
εφαρµογής του καθεστώτος που εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή
στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής
Κύπρου,
Ισραήλ,
Ιορδανίας
και
Μαρόκου
καθώς

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµές αυτές
καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν
οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι’ αυτό πρέπει
να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιουλίου 2002.
Εφαρµόζεται από τις 10 τις 23 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2002, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των
κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά
την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και
∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από 10 έως 23 Ιουλίου 2002
Κοινοτικές τιµές
στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές
κατά την εισαγωγή

Μονοανθή
γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή
γαρίφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε
µικρό άνθος

17,15

15,12

25,09

13,80

Μονοανθή
γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή
γαρίφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε
µικρό άνθος

Ισραήλ

—

—

6,84

Μαρόκο

9,93

15,59

15,97

—

14,58

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας

—

—

—

—
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1228/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουλίου 2002
σχετικά µε την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής για ορισµένες κονσέρβες µανιταριών και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1218/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2125/95 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1995, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των
δασµολογικών ποσοστώσεων που εφαρµόζονται στις κονσέρβες
µανιταριών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 453/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2125/95 προβλέπεται ότι εάν οι ποσότητες για τις οποίες
έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις διαθέσιµες
ποσότητες, η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο ποσοστό µείωσης
και αναστέλλει την έκδοση των πιστοποιητικών για τις µεταγενέστερες αιτήσεις.
Οι ποσότητες οι οποίες ζητήθηκαν την 1η και τις 2 Ιουλίου
2002 στο πλαίσιο του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2125/95 για τα προϊόντα καταγωγής Κίνας υπερβαίνουν τις διαθέσιµες ποσότητες.
Συνεπώς, πρέπει να καθορισθεί σε ποιο βαθµό µπορούν να
εκδοθούν τα πιστοποιητικά και να ανασταλεί η έκδοση των
πιστοποιητικών για οποιαδήποτε µεταγενέστερη αίτηση.
Από επαλήθευση προέκυψε ότι έγιναν εµφανή λάθη που
αφορούν όλους τους εµπορευοµένους στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1218/2002 σχετικά µε την έκδοση των πιστοποιητικών
εισαγωγής για ορισµένες κονσέρβες µανιταριών. Ως εκ
τούτου, κρίνεται σκόπιµο να αντικατασταθεί και να

καταργηθεί ο εν λόγω κανονισµός, µε ισχύ από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του.
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που ζητήθηκαν στο πλαίσιο του
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2125/95 για τα προϊόντα καταγωγής Κίνας την 1η και τις 2 Ιουλίου 2002 και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 3 Ιουλίου 2002
εκδίδονται, µε την ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού µέχρι 19,23 % της ζητηθείσας
ποσότητας.
Άρθρο 2
Η έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2125/95 για τα προϊόντα καταγωγής Κίνας αναστέλλεται για τις αιτήσεις που κατατίθενται από τις
3 Ιουλίου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 3
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1218/2002 καταργείται.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιουλίου 2002.
Εφαρµόζεται από τις 6 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 212 της 7.9.1995, σ. 16.
(2) ΕΕ L 72 της 14.3.2002, σ. 9.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουνίου 2002
για το καθεστώς του φόρου AIEM που εφαρµόζεται στις Καναρίους Νήσους
(2002/546/ΕΚ)
ληλα για τους στόχους της περιφερειακής ανάπτυξης και της
στήριξης των περιοχών αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των
φορολογικών µέτρων παρέκκλισης µακράς διαρκείας, ενώ
συγχρόνως θα τηρούνται τα κριτήρια συνοχής του κοινοτικού δικαίου και της εσωτερικής αγοράς, και εφόσον τα
µέτρα αυτά είναι αναγκαία και ανάλογα προς τους επιδιωκόµενους στόχους.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 299 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(4)

Το καθεστώς στις Καναρίους Νήσους σε ό,τι αφορά την
έµµεση φορολογία περιλαµβάνει πολλούς φόρους, µεταξύ
των οποίων τον Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) και τον Arbitrio sobre la Producción y sobre las
Importaciónes (APIM), («φόρος επί της παραγωγής και των
εισαγωγών»), ο οποίος επιτρέπεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2001 σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1911/91 του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991 για την
εφαρµογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους (3).

(5)

Κατά την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2674/1999 (4),
το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει µε τις ισπανικές αρχές την επίπτωση της αναστολής της κατάργησης
του φόρου APIM στους σχετικούς οικονοµικούς τοµείς, και
ειδικότερα στα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο του
µέτρου αναστολής. Επίσης, κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της εξέτασης αυτής, πρόταση σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν µε βάση
τη συνθήκη, ώστε να µην απειληθούν ορισµένες ιδιαίτερα
ευαίσθητες τοπικές δραστηριότητες παραγωγής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη µελλοντική κατάργηση του φόρου.
Αυτός ο στόχος της µελλοντικής κατάργησης του φόρου
πρέπει στο εξής να εντάσσεται στο πλαίσιο των µέτρων που
θεσπίζονται βάσει του άρθρου 299 παράγραφος 2 της
συνθήκης, σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται η θέσπιση
ειδικών µέτρων µακράς διάρκειας ώστε να αντιµετωπίζονται
τα µειονεκτήµατα που απαριθµούνται στη διάταξη αυτή.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του άρθρου 299 παράγραφος 2 της συνθήκης, οι
διατάξεις αυτής εφαρµόζονται στις εξόχως απόκεντρες
περιoχές, συνεπώς και στις Καναρίους Νήσους, λαµβάνοντας
όµως υπόψη τη διαρθρωτική οικονοµική και κοινωνική τους
κατάσταση η οποία επιδεινώνεται από τη µεγάλη απόσταση,
το νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη µικρή έκταση, τη δύσκολη
µορφολογία και κλίµα, την οικονοµική εξάρτηση όσον
αφορά ένα µικρό αριθµό προϊόντων, προβλήµατα µόνιµα και
σωρευτικά τα οποία αναχαιτίζουν σηµαντικά την ανάπτυξή
τους.

(2)

Κρίνεται συνεπώς σκόπιµο να θεσπιστούν ειδικά µέτρα µε
στόχο, ειδικότερα, τον καθορισµό των προϋποθέσεων εφαρµογής της συνθήκης στις περιοχές αυτές. Ειδικά µέτρα µπορούν να θεσπιστούν στον τοµέα της φορολογικής πολιτικής.
Τα µέτρα αυτά πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τους περιορισµούς των περιοχών αυτών,
χωρίς ωστόσο να υπονοµεύεται η ακεραιότητα και η συνοχή
της κοινοτικής έννοµης τάξης, συµπεριλαµβανοµένης της
εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών. Το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή τόνισαν επανειληµµένα ότι είναι ανάγκη να θεσπιστούν αυτά τα ειδικά
µέτρα.

(3)

Στο χώρο της φορολογίας, τα ειδικά προς λήψη µέτρα
πρέπει να βασίζονται στα µέσα που είναι τα πλέον κατάλ-

(1) EE C 75 E της 26.3.2002, σ. 328.
(2) Γνώµη πoυ διατυπώθηκε στις 13 Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(3) EE L 171 της 29.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1105/2001 (EE L 151 της
7.6.2001, σ. 1).
(4) ΕΕ L 326 της 18.12.1999, σ. 3.
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Με επιστολές της 25ης Ιουλίου 2000 και της 12ης Ιουνίου
2001, οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή, µε
βάση το άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης, τα στοιχεία ενός νέου φόρου που ονοµάζεται «Arbitrio sobre los
Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas
Canarias (AIEM)». Ο φόρος AIEM θα βαρύνει τις παραδόσεις προϊόντων στις Καναρίους Νήσους, τις οποίες πραγµατοποιούν οι παραγωγοί των προϊόντων αυτών, καθώς και τις
εισαγωγές παρόµοιων ή ίδιων προϊόντων που ανήκουν στην
ίδια κατηγορία, όπως καθορίζεται βάσει της ονοµατολογίας
του κοινού δασµολογίου. Η φορολογητέα βάση για τα εισαγόµενα προϊόντα θα βασίζεται στη δασµολογητέα αξία, η
δε φορολογητέα βάση για τις παραδόσεις προϊόντων τις
οποίες πραγµατοποιούν οι παραγωγοί των προϊόντων στις
Καναρίους Νήσους θα βασίζεται στο συνολικό ποσό της
αντιπαροχής. Όπως και για το φόρο APIM, είναι δυνατό να
χορηγείται απαλλαγή από το φόρο ΑΙΕΜ για τα προϊόντα
της τοπικής παραγωγής. Η Επιτροπή αξιολόγησε αυτό το
σχέδιο φόρου, λαµβάνοντας υπόψη τις δεσµεύσεις που είχε
αναλάβει έναντι του Συµβουλίου κατά την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2674/1999 και τα µειονεκτήµατα που
βαρύνουν τη δραστηριότητα βιοµηχανικής παραγωγής στις
Καναρίους Νήσους.
Μεταξύ των µειονεκτηµάτων αναφέρεται κατά πρώτον η
εξέχουσα θέση του τοµέα των υπηρεσιών, ιδίως του τουρισµού, στο περιφερειακό προϊόν, καθώς και η εξάρτηση της
οικονοµίας των Καναρίων Νήσων από αυτόν τον τοµέα,
καθώς και η χαµηλή συµµετοχή του βιοµηχανικού τοµέα στο
ΑΕγχΠ των Καναρίων Νήσων. Εποµένως, ο φόρος AIEM
θεωρείται ως ένα µέσο που εξυπηρετεί το στόχο της αυτόνοµης ανάπτυξης των βιοµηχανικών τοµέων παραγωγής στις
Καναρίους Νήσους και της διαφοροποίησης της οικονοµίας
τους.
Κατά δεύτερο λόγο, διαπιστώθηκε ότι η νησιωτική αποµόνωση παρεµποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών. Η εξάρτηση από
ορισµένους τρόπους µεταφορών, όπως οι αεροπορικές και οι
θαλάσσιες, είναι αυξηµένη επειδή η φιλελευθεροποίησή τους
είναι ατελής. Αυτό οδηγεί σε αυξηµένο κόστος παραγωγής
εφόσον αυτοί οι τρόποι µεταφοράς είναι λιγότερο αποτελεσµατικοί και δαπανηρότεροι απ’ ό,τι οι οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές ή τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

(9)

Άλλη συνέπεια της αποµόνωσης είναι το αυξηµένο κόστος
παραγωγής το οποίο οφείλεται επίσης στην εξάρτηση σε ό,τι
αφορά τις πρώτες ύλες και την ενέργεια, στην υποχρέωση
αποθεµατοποίησης και στις δυσκολίες προµήθειας εξοπλισµού παραγωγής.

(10)

Οι δυνατότητες οικονοµιών κλίµακας είναι περιορισµένες
λόγω του µικρού µεγέθους της αγοράς και της περιορισµένης εξαγωγικής δραστηριότητας, του γεωγραφικού
κατακερµατισµού του αρχιπελάγους και της υποχρέωσης να
διατηρούνται κλάδοι παραγωγής, διαφοροποιηµένοι µεν,
περιορισµένοι όµως κατ’ όγκον, ώστε να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες µιας µικρής αγοράς.

(11)

Η απόκτηση ειδικευµένων υπηρεσιών και υπηρεσιών
συντήρησης, καθώς και η κατάρτιση των στελεχών και των
τεχνικών των επιχειρήσεων ή οι δυνατότητες υπεργολαβίας
συχνά είναι πιο περιορισµένες ή δαπανηρότερες, όπως και η
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προώθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης έξω από την
αγορά των Καναρίων Νήσων. Εξάλλου, οι περιορισµένοι τρόποι διανοµής συνεπάγονται υπερβολικά αποθέµατα.

(12)

Στον τοµέα του περιβάλλοντος, η εξάλειψη των βιοµηχανικών καταλοίπων και η επεξεργασία των τοξικών αποβλήτων
συνεπάγονται υψηλότερο περιβαλλοντικό κόστος. Το κόστος
αυτό είναι υψηλότερο επειδή δεν υπάρχουν εργοστάσια
ανακύκλωσης, εκτός για ορισµένα προϊόντα, και επειδή τα
κατάλοιπα διοχετεύονται προς την ηπειρωτική χώρα, ή
επειδή η επεξεργασία των τοξικών αποβλήτων γίνεται εκτός
των Καναρίων Νήσων.

(13)

Εν γένει, η σηµερινή διεθνής τάση παγκοσµιοποίησης των
αγορών, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση των
παραγωγών και, κατά συνέπεια, την εξειδίκευση των τοµέων
παραγωγής, δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις των Καναρίων
Νήσων να επωφεληθούν στον ίδιο βαθµό µε τις επιχειρήσεις
οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε λιγότερο αποµακρυσµένες
και πολύ µεγαλύτερες αγορές. Ως εκ τούτου, η τοπική παραγωγή εκτοπίζεται προοδευτικά από εισαγόµενα προϊόντα, σε
διαφορετικό βαθµό ανάλογα µε τον τοµέα και το προϊόν.
Επιπλέον, η τοπική παραγωγή συχνά χαρακτηρίζεται από
αλληλεξάρτηση των τοπικών επιχειρήσεων, σε ένα σχήµα που
προσεγγίζει την κάθετη ολοκλήρωση. Εποµένως, η µετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων ενός τοµέα συνεπάγεται
απώλεια δραστηριοτήτων σε άλλους τοµείς συνδεόµενους µε
αυτόν.

(14)

Βάσει όλων αυτών των στοιχείων και της κοινοποίησης των
ισπανικών αρχών, πρέπει να επιτραπεί η επιβολή φόρου σε
µια σειρά βιοµηχανικών προϊόντων για τα οποία µπορεί να
προβλεφθούν απαλλαγές προς όφελος της τοπικής παραγωγής.

(15)

Ωστόσο, πρέπει να συνδυασθούν οι απαιτήσεις του άρθρου
299 παράγραφος 2 και του άρθρου 90 της συνθήκης,
καθώς και η διαφύλαξη της συνοχής του κοινοτικού δικαίου
και της εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, πρέπει να
ληφθούν µόνο µέτρα απολύτως αναγκαία και ανάλογα προς
τους στόχους, λαµβάνοντας υπόψη τα µειονεκτήµατα της
εξόχως απόκεντρης θέσης. Εποµένως, το πεδίο του προτεινόµενου κοινοτικού πλαισίου συνίσταται σε σειρά ευαίσθητων
προϊόντων για τα οποία επιτρέπεται στις αρχές των Καναρίων
Νήσων να προβλέψουν απαλλαγές, εντός ορίων που καθορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου, στα προϊόντα της
τοπικής βιοµηχανικής δραστηριότητας.

(16)

Τα βιοµηχανικά προϊόντα, για τα οποία ισχύουν απαλλαγές,
υπάγονται στην κατηγορία των προϊόντων της γεωργίας και
της αλιείας, των οικοδοµικών υλικών, των χηµικών προϊόντων, των προϊόντων των µεταλλουργικών βιοµηχανιών, της
βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, των προϊόντων καπνού,
της κλωστοϋφαντουργίας και του δέρµατος, των προϊόντων
χαρτιού και των γραφικών τεχνών και εκδόσεων. Αυτοί οι
τοµείς και προϊόντα αντιστοιχούν, σε µεγάλο βαθµό, στους
ευαίσθητους τοµείς και προϊόντα που αναφέρονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2674/1999. Στο πλαίσιο της εφαρµογής των απαλλαγών αυτών, οι διατάξεις της παρούσας
απόφασης εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της ενδεχόµενης
εφαρµογής των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης.
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(17)

Οι µέγιστες απαλλαγές που µπορούν να προβλεφθούν για τα
συγκεκριµένα βιοµηχανικά προϊόντα κυµαίνονται, ανάλογα
µε τους τοµείς και τα προϊόντα, από 5 µέχρι 15 %. Οι συντελεστές που εφαρµόζονται στα διάφορα αυτά προϊόντα
αντιστοιχούν, σύµφωνα µε τις ισπανικές αρχές, στο επίπεδο
του φόρου APIM όπως προέκυπτε, το 1996, από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 και τις πράξεις
κατ’ εφαρµογή αυτού, καθώς και στο επίπεδο του φόρου
tarifa especial.

(18)

Ωστόσο, η µέγιστη απαλλαγή για τα τελικά προϊόντα του
καπνού είναι ωστόσο υψηλότερη, διότι ο τοµέας του καπνού
αποτελεί µια εξαιρετική περίπτωση. Πράγµατι, η καπνοβιοµηχανία, η οποία γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη στις Καναρίους
Νήσους, τα τελευταία χρόνια διέρχεται φάση έντονης
ύφεσης. Τα προαναφερόµενα συνήθη µειονεκτήµατα του
νησιωτικού χαρακτήρα αποτελούν βέβαια την κύρια αιτία
της πτώσης της τοπικής παραγωγής καπνού. Όµως, το φαινόµενο των πολλαπλών µετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων που
ήταν εγκατεστηµένες στις Καναρίους Νήσους οφείλεται
επίσης στην παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και τη
συγκέντρωση της παραγωγής, καθώς και στην εµφάνιση και
ανάπτυξη νέων αγορών εκτός της Ευρώπης. Η µείωση της
τοπικής παραγωγής οδήγησε σε απώλεια θέσεων απασχόλησης της τάξης του 67 % µεταξύ του 1985 και του
2000. Οι διαδοχικές µετεγκαταστάσεις και παύσεις λειτουργίας αφορούν έδρες παραγωγής πολυεθνικών επιχειρήσεων,
οι οποίες είναι από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως.

(19)

Το φαινόµενο αυτό της µείωσης της τοπικής παραγωγής
βρίσκεται εξάλλου σε αντίθεση µε την κατάσταση στην
τοπική αγορά, όπου οι πωλήσεις αυξάνονταν σταθερά κατά
την ίδια περίοδο. Οι παραγωγοί αποδίδουν εν µέρει την
αύξηση των πωλήσεων καπνού στην προσοδοφόρο τουριστική αγορά. Οι τιµές λιανικής πώλησης των προϊόντων
καπνού στις Καναρίους Νήσους είναι εξαιρετικά ελκυστικές.
Πράγµατι, συγκρίνοντας τις τιµές διαπιστώνονται διαφορές
στην τιµή της τάξεως του 50 % σε σχέση µε την τιµή
πώλησης των προϊόντων καπνού στην υπόλοιπη Ισπανία.
Παρά τις αυξήσεις της φορολογίας των προϊόντων καπνού
από το 1995, και ειδικότερα του IGIC, οι πωλήσεις των
προϊόντων καπνού δεν µειώθηκαν, αλλά αντίθετα, εξακολούθησαν να αυξάνονται κατά την αντίστοιχη περίοδο. Σ’
αυτή την αναπτυσσόµενη αγορά, η προσφορά µπόρεσε να
διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, παρά την πτώση της τοπικής
παραγωγής, αποκλειστικά χάρη στην αύξηση των εισαγωγών
από 5 σε 32 %, µεταξύ του 1992 και του 2000.

(20)

Λαµβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, δικαιολογείται
µια ουσιαστική απαλλαγή στον τοµέα του καπνού.
Πράγµατι, αυτή η απαλλαγή της φορολογίας βρίσκεται σε
άµεση σχέση µε το στόχο της διατήρησης µιας παραγωγικής
δραστηριότητας στις Καναρίους Νήσους.

(21)

Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη η συνοχή
της εσωτερικής αγοράς, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 299 παράγραφος 2 της συνθήκης. Οι συναλλαγές
καταλαµβάνουν σηµαντικό µέρος στον τοµέα του καπνού.
Πράγµατι, µολονότι οι εισαγωγές προϊόντων καπνού στις
Καναρίους Νήσους αυξήθηκαν τα τελευταία έτη, το ποσοστό
των εξαγωγών καπνού είναι εξίσου σηµαντικό. Στο σηµείο
αυτό σηµειώνεται επίσης ότι το 76 % περίπου της εγχώριας
παραγωγής τσιγάρων προορίζεται για εξαγωγή και µόνο το
24 % για την αγορά των Καναρίων Νήσων. Από τη σύγκριση
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των αριθµητικών στοιχείων προκύπτει ότι, από το 1995,
αυξάνονται οι εξαγωγές των Καναρίων αλλά οι εισαγωγές
αυξάνονται ακόµη περισσότερο. Αυτό σηµαίνει ότι, σε αυτή
την αναπτυσσόµενη αγορά, η τοπική παραγωγή δεν καλύπτει
πλήρως τη ζήτηση. Οι διαπιστώσεις αυτές ενισχύουν το επιχείρηµα ότι είναι αναγκαία µια σηµαντική απαλλαγή από το
φόρο ΑΙΕΜ, η οποία αποτελεί ικανοποιητικό κίνητρο για τη
διατήρηση ή την αποκατάσταση της τοπικής παραγωγής, ενώ
συγχρόνως λαµβάνεται υπόψη ο σηµαντικός όγκος συναλλαγών στον τοµέα αυτόν.

(22)

Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, καθώς και το γεγονός ότι οι τοπικοί παραγωγοί πλεονεκτούν έναντι των άλλων
παραγωγών, δεδοµένου ότι µπορούν να εισάγουν ακατέργαστο και ηµικατεργασµένο καπνό µέχρι 20 000 τόνους ετησίως, θεωρείται υπερβολική η αρχική πρόταση των ισπανικών
αρχών, οι οποίες υπέδειξαν συντελεστή 45 %. Γι’ αυτό, προτείνεται να καθορισθεί µια ευχέρεια απαλλαγής σαφώς
υψηλότερη από αυτήν που ισχύει για όλα τα άλλα προϊόντα,
η οποία ωστόσο δεν θα υπερβαίνει το 25 %. Εξάλλου,
δεδοµένου ότι η ενθάρρυνση της τοπικής παραγωγής µέσω
της απαλλαγής πρέπει να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό
επίπεδο, προτείνεται να επιτραπεί στις ισπανικές αρχές να
καθορίσουν ειδικό φόρο ελάχιστου ύψους 6 ευρώ ανά
1 000 τσιγάρα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε επίπεδο φόρου
ΑΙΕΜ ύψους 25 % για την κατηγορία των φθηνότερων
τσιγάρων το 2001. Το συγκεκριµένο µέτρο δεν αποτελεί
συµπληρωµατικό µέτρο προστασίας, παρά περισσότερο εναλλακτικό µέτρο σε σχέση µε µια µέγιστη απαλλαγή ύψους
25 %, επιτρέπει δε ταυτόχρονα στην εν λόγω απαλλαγή να
έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

(23)

Οι στόχοι στήριξης της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης
των Καναρίων Νήσων εξασφαλίζονται σε εθνικό επίπεδο µε
τις απαιτήσεις που αφορούν τη σκοπιµότητα του φόρου και
τον προορισµό των εσόδων του AIEM. Η ενσωµάτωση των
εσόδων εκ του φόρου στα έσοδα του οικονοµικού και φορολογικού καθεστώτος των Καναρίων Νήσων και η διάθεσή
τους για µια στρατηγική οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των Καναρίων Νήσων, συνεισφέροντας στην
προώθηση των τοπικών δραστηριοτήτων, συνιστά νοµική
υποχρέωση.

(24)

Το προβλεπόµενο καθεστώς είναι δεκαετούς διάρκειας.
Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµη η αξιολόγησή του µετά την πρώτη
πενταετία. Συνεπώς, οι ισπανικές αρχές θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2005, έκθεση περί της εφαρµογής του καθεστώτος που
προβλέπεται στο άρθρο 1, ώστε να εξακριβωθεί η επίπτωση
των λαµβανοµένων µέτρων, καθώς και η συµβολή τους στην
προώθηση ή τη διατήρηση των τοπικών οικονοµικών δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη τα µειονεκτήµατα που αντιµετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Βάσει τούτου,
το πεδίο εφαρµογής και οι επιτρεπόµενες απαλλαγές δυνάµει
των κοινοτικών κανόνων θα επανεξετάζονται, κατά περίπτωση.

(25)

Για να εξασφαλιστεί µια συνέχεια µε το καθεστώς έµµεσης
φορολογίας, που εφαρµόζεται στις Καναρίους Νήσους δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91, είναι σκόπιµο η
παρούσα απόφαση να εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου
2002,

9.7.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 2

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Κατά παρέκκλιση των άρθρων 23, 25 και 90 της συνθήκης,
οι ισπανικές αρχές εξουσιοδοτούνται, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2011, να προβλέψουν, για τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο
παράρτηµα και τα οποία παρασκευάζονται επιτόπου στις Καναρίους
Νήσους, πλήρεις απαλλαγές ή µειώσεις του φόρου «Arbitrio sobre
los Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias
(AIEM)». Οι απαλλαγές αυτές πρέπει να ενταχθούν στα πλαίσια της
στρατηγικής οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των Καναρίων
Νήσων και να συµβάλουν στην προώθηση των τοπικών δραστηριοτήτων.
2.
Η εφαρµογή των πλήρων απαλλαγών ή των µειώσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν µπορεί να οδηγήσει σε διαφορές που θα υπερβαίνουν:
α) το 5 % για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα,
τµήµα Α·
β) το 15 % για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα,
τµήµα Β·
γ) το 25 % για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα,
τµήµα Γ. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές µπορούν να καθορίσουν,
για τα τσιγάρα, ελάχιστο φόρο ανώτατου ύψους 6 ευρώ ανά
1 000 τσιγάρα, ο οποίος θα εφαρµόζεται µόνον εάν ο φόρος
ΑΙΕΜ που απορρέει από την εφαρµογή των γενικών τύπων φορολογίας είναι κατώτερος αυτού του ποσού.
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Οι ισπανικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις
31 ∆εκεµβρίου 2005, έκθεση εφαρµογής του καθεστώτος του
άρθρου 1, για να εξακριβωθεί η επίπτωση των λαµβανοµένων
µέτρων και η συµβολή τους στην προώθηση ή τη διατήρηση των
τοπικών οικονοµικών δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη τα µειονεκτήµατα που αντιµετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.
Βάσει τούτων, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση, η
οποία περιλαµβάνει πλήρη οικονοµική και κοινωνική ανάλυση, και,
ενδεχοµένως, πρόταση προσαρµογής των διατάξεων της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.

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

Κατάλογος των προϊόντων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), σύµφωνα µε την κατάταξη της ονοµατολογίας του κοινού δασµολογίου
Γεωργία και προϊόντα της αλιείας:
0203 11/0203 12/0203 19/0207 11/0207 13/0302 69 94 00/0302 69 95 00/0701 90/0702/0703/0803
Οικοδοµικά υλικά:
3816/3824 40 00 00/3824 90 45 00/3824 90 70 00/6809
Χηµεία:
2804 30 00/2804 40 00/2851 00 30/3208/3209/3210/3212 90 90 00/3213/3214/3401/3402/3406/
3814 00 90 90/3920 30 00 90/3921 90 60/3923 90 90/4012 11 00/4012 12 00/4012 13/4012 19 00
Μεταλλουργικές βιοµηχανίες:
7604/7608/8428 39 98 00/8479 50 00 00
Βιοµηχανία τροφίµων:
0210 11 11 00/0210 11 31 00/0210 12 19 00/0210 19 40 00/0210 19 81 00/0305 41 00/0901 22 00 00/1101/
1901 20 00 90/1901 90 91 96/2006 00 31 00/1601/1602/1704 90 30 00/1704 90 51 90/1704 90 55 00/
1704 90 71/1704 90 75 00/1806/1901 90 99/1904 10 10/1905/2007 91 10/2008 99 61/2008 99 68/2009 11/
2009 19/2009 41/2009 49/2009 50/2009 71/2009 79/2009 80/2009 90/2105/2309
Ποτά:
2201/2202/2204
Κλωστοϋφαντουργικά και δέρµατα:
6112 31/6112 41
Χαρτί:
4822 90/4823 90 90 90
Γραφικές τέχνες και εκδόσεις:
4910

Β.

Κατάλογος των προϊόντων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), σύµφωνα µε την κατάταξη της ονοµατολογίας του κοινού δασµολογίου
Γεωργία και προϊόντα της αλιείας:
0407 00 30
Οικοδοµικά υλικά:
2523 29 00 00/2523 90/7010
Χηµεία:
3809 91 00/3917/3923 10 00/3923 21 00/3923 30 10/3924 10 00
Μεταλλουργικές βιοµηχανίες:
7309 00/7325/7610/9403 20 99 00/9404
Βιοµηχανία τροφίµων:
0403/0901 21/1902/2103/2106 90 98
Ποτά:
2203/2208 40
Κλωστοϋφαντουργικά και δέρµατα:
6302
Χαρτί:
4808/4818 10/4818 20/4818 30/4818 90 90 10/4819/4821/4823 90 14
Γραφικές τέχνες και εκδόσεις:
4909/4911
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Κατάλογος των προϊόντων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), σύµφωνα µε την κατάταξη της ονοµατολογίας του κοινού δασµολογίου:
Καπνός:
2402
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουλίου 2002
για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας για τη λειτουργία ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων
αναφοράς στον κτηνιατρικό υγειονοµικό τοµέα (υπολείµµατα)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2524]
(Τα κείµενα στη γερµανική, γαλλική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2002/547/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/EK (2)
και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Θα πρέπει να καταβληθεί κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση
στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς τα οποία ορίστηκαν
από την Κοινότητα για να την υποβοηθούν στην εκτέλεση
των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων που αναφέρονται
στην οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1996, περί της λήψης µέτρων ελέγχου για ορισµένες ουσίες
και τα υπολείµµατά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα
τους (3).
Η χρηµατοδοτική συµβολή της Κοινότητας θα χορηγηθεί
υπό την προϋπόθεση ότι οι προγραµµατιζόµενες ενέργειες
εκτελέστηκαν µε αποτελεσµατικό τρόπο και ότι οι αρµόδιες
αρχές παρείχαν κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισθεισών προθεσµιών.
Για δηµοσιονοµικούς λόγους, η κοινοτική συνδροµή πρέπει
να χορηγείται για περίοδο ενός έτους. Εντούτοις, για λόγους
προσαρµογής της οικονοµικής περιόδου στο ηµερολογιακό
έτος, η κοινοτική συνδροµή για την προσεχή περίοδο θα
καλύπτει κατ’ εξαίρεση έξι µήνες.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (4),
τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες, χρηµατοδοτούνται από το Τµήµα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων· για
σκοπούς δηµοσιονοµικού ελέγχου, εφαρµόζονται τα άρθρα
8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999.
ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 16.
ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.
ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική συνδροµή στις Κάτω
Χώρες για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα V κεφάλαιο 2, της οδηγίας 96/23/ΕΚ που πρέπει να
εκτελέσει το Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven, Κάτω Χώρες, για την ανίχνευση υπολειµµάτων
ορισµένων ουσιών.
2. Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή ανέρχεται σε 200 000
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 2
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική συνδροµή στη Γαλλία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα V κεφάλαιο 2, της οδηγίας 96/23/ΕΚ που πρέπει να
εκτελέσει το Laboratoire de L’Agence Francaise de Sécurité Sanitaire des Aliments, (πρώην Laboratoire des medicaments vétérinaires), Fougères, Γαλλία, για την ανίχνευση υπολειµµάτων ορισµένων ουσιών.
2. Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή ανέρχεται σε 200 000
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 3
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γερµανία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα V κεφάλαιο 2, της οδηγίας 96/23/ΕΚ που πρέπει να
εκτελέσει το Bundesinstitut fur Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, Βερολίνο, Γερµανία, για την ανίχνευση
υπολειµµάτων ορισµένων ουσιών.
2. Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή ανέρχεται σε 200 000
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
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Άρθρο 4
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική συνδροµή στην Ιταλία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα V κεφάλαιο 2, της οδηγίας 96/23/ΕΚ που πρέπει να
εκτελέσει το Istituto Superiore di Sanita, Ρώµη, Ιταλία, για την
ανίχνευση υπολειµµάτων ορισµένων ουσιών.
2.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή ανέρχεται σε 200 000
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 5
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή καταβάλλεται ως εξής:
α) επιτρέπεται πληρωµή προκαταβολής 70 % των ανωτέρω ποσών
κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου κράτους µέλους·
β) το εναποµένον ποσό καταβάλλεται κατόπιν προσκοµίσεως, εκ
µέρους του δικαιούχου κράτους µέλους, των δικαιολογητικών
και της τεχνικής έκθεσης. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο τρεις µήνες µετά το τέλος της περιόδου για
την οποία έχει χορηγηθεί χρηµατοδοτική συνδροµή·
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γ) η χρηµατοδοτική συµβολή χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι
οι προγραµµατιζόµενες ενέργειες εκτελέστηκαν µε αποτελεσµατικό τρόπο και ότι οι αρχές παρείχαν κάθε αναγκαία πληροφορία
εντός των καθορισθεισών προθεσµιών·
δ) σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας, η συµβολή µειώνεται
κατά 25 % την 1η Μαΐου, 50 % την 1η Ιουνίου, 75 % την 1η
Ιουλίου και 100 % την 1η Σεπτεµβρίου.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στην Ιταλική ∆ηµοκρατία
και στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουλίου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 2002/230/EΚ σχετικά µε τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης από
την Κοινότητα, για τη λειτουργία ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς, στους τοµείς της υγείας
των ζώων και των ζώντων ζώων, όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2531]
(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2002/548/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/EΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/EΚ (2),
και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Με την απόφαση 2002/230/EΚ της Επιτροπής ( ), έχει καθοριστεί το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης το οποίο θα
πρέπει να χορηγηθεί στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς,
στους τοµείς της υγείας των ζώων και των ζώντων ζώων, µε
εξαίρεση το εργαστήριο για τη γρίπη των πτηνών.
3

Η οδηγία 92/40/EΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου
1992, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της γρίπης των ορνίθων (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της
Σουηδίας και της Φινλανδίας, απαριθµεί τις λειτουργίες και
τα καθήκοντα του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς για τη
γρίπη των πτηνών.
Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών
έχει υποβάλει πρόγραµµα εργασιών που περιλαµβάνει ειδική
παρακολούθηση της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά και
τα άγρια πτηνά, η οποία θα εφαρµοστεί κατά το 2002, σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη.
Η οικονοµική ενίσχυση για το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς πρέπει να είναι αυξηµένη σε σύγκριση µε προηγούµενα έτη, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι διευρυµένες
δραστηριότητες του εν λόγω εργαστηρίου.
Κατά συνέπεια, η απόφαση 2002/230/EΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί για να χορηγηθεί οικονοµική ενίσχυση στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών.

ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 16.
ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 47.
ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 1.

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Μετά το άρθρο 2 της απόφασης 2002/230/EΚ, προστίθεται το
ακόλουθο κείµενο, ως άρθρο 2α:
«Άρθρο 2α
1.
Όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών, η Κοινότητα χορηγεί
οικονοµική ενίσχυση στο Ηνωµένο Βασίλειο, για τις αναφερόµενες στο παράρτηµα V της οδηγίας 92/40/EΟΚ λειτουργίες και
τα καθήκοντα που θα ασκεί το Central Veterinary Laboratory
(κεντρικό κτηνιατρικό εργαστήριο), στο Addlestone του
Ηνωµένου Βασιλείου.
2.
Η οικονοµική ενίσχυση της Κοινότητας θα ανέλθει, κατ’
ανώτατο όριο, σε 150 000 ευρώ για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωµένο Βασίλειο της
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια
και υποδείγµατα
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 3 της 5ης Ιανουαρίου 2002)
Σελίς 18, άρθρο 79 παράγραφος 3 στοιχείο β)
αντί:
«… του άρθρου 83 παράγραφος 4…»,
διάβαζε: «… του άρθρου 82 παράγραφος 4…».
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