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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1376/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Ιουλίου 2002
που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά µε σύνολο προσανατολισµών για τα διευρωπαϊκά
δίκτυα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(7)

Το παράρτηµα Ι της απόφασης αριθ. 1336/97/EΚ επιβάλλεται ως εκ τούτου να αναθεωρηθεί αντιστοίχως.

(8)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (6),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 156,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης (3),
Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 14 της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (4) υποχρεώνει
την Επιτροπή να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση κάθε τρία χρόνια σχετικά
µε την εφαρµογή της απόφασης.

Η απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, ο όρος “τηλεπικοινωνιακή υποδοµή” αναφέρεται στα δίκτυα ηλεκτρονικής διαβίβασης
δεδοµένων και στις υπηρεσίες οι οποίες κάνουν χρήση αυτών.»

(2)

Η Επιτροπή υπέβαλε την έκθεση αυτή στις 10 ∆εκεµβρίου
2001.

(3)

Το ανωτέρω άρθρο 14 υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλει τις δέουσες προτάσεις σχετικά µε την αναθεώρηση του
παραρτήµατος Ι της απόφασης βάσει των τεχνικών εξελίξεων
και της κτηθείσας πείρας.

«Άρθρο 8

(4)

Στην ειδική έκθεση αριθ. 9/2000 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
διατυπώνονται συστάσεις οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στην
έκθεση της Επιτροπής.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας
παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της
ιδίας απόφασης.

(5)

Στην ανακοίνωση µε θέµα την πρωτοβουλία της Επιτροπής
για το ειδικό ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, στις 23
και 24 Mαρτίου 2000, η Επιτροπή περιέγραψε την πρωτοβουλία eEυρώπη τονίζοντας την κοινωνική διάσταση της κοινωνίας της πληροφορίας.

(6)

Στις 28 Ιανουαρίου 2002 το Συµβούλιο ενέκρινε ψήφισµα
σχετικά µε κοινή προσέγγιση και εξειδικευµένες δράσεις στον
τοµέα της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών (5).

( ) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 23.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 29 Μαΐου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2002.
4
( ) ΕΕ L 183 της 11.7.1997, σ. 12.
(5) ΕΕ C 43 της 16.2.2002, σ. 2.
1

2. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (στο εξής “επιτροπή”).

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

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

3. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο,
στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή
των Περιφερειών, έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης κατά τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του
2000 έως τον Ιούνιο του 2004.»
(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

L 200/2

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Εάν δεν υπάρχει απόφαση έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, το παράρτηµα Ι λογίζεται λήξαν, εξαιρουµένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί ήδη στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πριν από την ανωτέρω ηµεροµηνία.»
4. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

P. S. MØLLER

30.7.2002

30.7.2002

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Τα διευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα θα συµβάλουν στην καθιέρωση καινοτόµων διευρωπαϊκών υπηρεσιών κοινωφελούς
χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες θα συµβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας από την άποψη της ανάπτυξης, της
απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της συµµετοχής όλων των πολιτών στην οικονοµία της γνώσης.
2. Το TEN-Telecom υποστηρίζει την τεχνική και οικονοµική σκοπιµότητα, την επικύρωση και την ανάπτυξη των αντίστοιχων
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες επιβάλλεται να είναι καινοτόµες, διευρωπαϊκού χαρακτήρα και να βασίζονται σε αποδεδειγµένης
αξίας τεχνολογίες:
— µια υπηρεσία µπορεί να εγκαινιαστεί σε χωριστά κράτη µέλη προσαρµοζόµενη δεόντως σε έκαστο εξ αυτών,
— κάθε υπηρεσία που έχει ήδη αναπτυχθεί στην ενιαία αγορά κράτους µέλους χωρίς υποστήριξη από το παρόν πρόγραµµα
µπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κράτη µέλη,
— κάθε υπηρεσία δύναται να εφαρµοστεί στην επιµέρους αγορά κράτους µέλους εφόσον είναι αποδεδειγµένα διευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος.
3. Επειδή οι υπηρεσίες πρέπει να θεωρούνται διευρωπαϊκές, η συµµετοχή οργανισµών πλειόνων κρατών µελών και η υλοποίηση
σε πλείονα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, αν και δεν είναι υποχρεωτική.
4. Στο πλαίσιο αυτό, τα έργα κοινού ενδιαφέροντος προσδιορίζονται µε γνώµονα το κατά πόσον διαθέτουν το απαραίτητο επιχειρησιακό δυναµικό για τη στήριξη των στόχων που καθορίζει η παρούσα απόφαση.
5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που περιγράφονται κατωτέρω αρθρώνονται σε τρία επίπεδα, και αποτελούν συνολικά µια
συνεπή δοµή.
i) Εφαρµογές
Οι εφαρµογές εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών, λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές και
τις ανάγκες πρόσβασης, ιδίως των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Όπου αυτό είναι δυνατό ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των ολιγότερο ανεπτυγµένων ή πλέον αραιοκατοικηµένων περιφερειών. Χρησιµοποιούν κατά περίπτωση το διαθέσιµο
δυναµικό των δικτύων ευρυζωνικών, κινητών ή άλλων επικοινωνιών.
ii) Γενικές υπηρεσίες
Οι γενικές υπηρεσίες υποστηρίζουν τις κοινές απαιτήσεις των εφαρµογών παρέχοντας τα αναγκαία µέσα για την ανάπτυξη
και την υλοποίηση των νέων εφαρµογών βάσει διαλειτουργικών προτύπων. Εν προκειµένω, εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών για τη µεταφορά και την ακεραιότητα των δεδοµένων στα δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων ευρυζωνικών
και κινητών επικοινωνιών.
iii) ∆ιασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δικτύων
Θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη της διασυνδεσιµότητας, της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των δικτύων προκειµένου να στηριχθεί η λειτουργία των ειδικών εφαρµογών και υπηρεσιών κοινού συµφέροντος.
Τα κάτωθι τµήµατα προσδιορίζουν σε κάθε επίπεδο των διευρωπαϊκών δικτύων τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που επιβάλλεται να διευκρινιστούν σύµφωνα µε το άρθρο 9 και βάσει της διαδικασίας που ορίζει το άρθρο 8.

I. Εφαρµογές
— Ηλεκτ ρο νική κυβέρνη ση ( e Gov e r nme nt) κ αι η λεκτ ρ ο ν ικ ή δ ιο ί κη σ η ( e A dmi ni str a ti on): οι αποτελεσµατικότερες, διαλογικού χαρακτήρα και ολοκληρωµένες κυβερνητικές υπηρεσίες υπέρ των πολιτών και των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν µείζονα ευκαιρία για την κοινωνία της πληροφορίας. Τηλεπληροφορικές υπηρεσίες,
συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών σε τοµείς όπως η ηλεκτρονική ανάθεση έργων, η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών και
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε τηλεπληροφορικές υπηρεσίες, η προσωπική ασφάλεια, το περιβάλλον και
ο τουρισµός, η επιχειρηµατική υποστήριξη για τις ΜΜΕ (µεταξύ άλλων υπηρεσίες πληροφόρησης και ηλεκτρονικού
εµπορίου), καθώς και υπηρεσίες που αποσκοπούν στη διεύρυνση της συµµετοχής στη δηµοκρατική διαδικασία λήψης
αποφάσεων θα υποστηριχθούν σε όλα τα επίπεδα: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να
παράσχονται από τις δηµόσιες αρχές, ή µε τη βοήθειά τους, ως κοινωφελείς υπηρεσίες υπέρ των πολιτών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
— Υγ ε ία : τα τηλεµατικά δίκτυα και οι υπηρεσίες για την υγεία προσφέρουν ουσιαστικές ευκαιρίες βελτίωσης της πρόσβασης και της ποιότητας της παρεχόµενης περίθαλψης, καθώς και ευκαιρίες για τη διαχείριση του αντικτύπου των
προόδων της ιατρικής και των δηµογραφικών αλλαγών. Οι καινοτόµες υπηρεσίες θα υποστηριχθούν διασυνδέοντας τους
φορείς υγειονοµικής περίθαλψης και τα άλλα σηµεία παροχής περίθαλψης και παρέχοντας υγειονοµικές υπηρεσίες άµεσα
στο κοινό, ιδιαίτερα µάλιστα υποστηρίζοντας δράσεις για την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.
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— Ά τ ο µ α µε ει δι κές ανά γ κες κα ι ηλ ικι ω µ έν ο ι: οι εξελίξεις στον τοµέα των δικτυακών επικοινωνιών προσφέρουν
ουσιαστικές δυνατότητες συµµετοχής των ηλικιωµένων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι εφαρµογές των δικτύων και των υπηρεσιών που αφορούν την αντιµετώπιση των ειδικών τους αναγκών είναι σε
θέση να συµβάλουν στην υπέρβαση των κοινωνικοοικονοµικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγµών. Οι υπηρεσίες
θα εξασφαλίσουν την ανταπόκριση της ανάγκης των ηλικιωµένων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες µε στόχο την προαγωγή της πλήρους ενσωµάτωσης και συµµετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας.
— Μόρφωση και καλλιέργεια : υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης είναι
καθοριστικής σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η σηµασία τους θα εξακολουθήσει να
υπογραµµίζεται και µελλοντικά µε την ολοένα µεγαλύτερη επιρροή της τεχνολογίας στην κοινωνία της πληροφορίας. Θα
υποστηριχθούν υπηρεσίες που εξασφαλίζουν νέες και καινοτόµες µεθόδους παρουσίασης των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών για την ισόβια µόρφωση.
II. Γενικές υπηρεσίες
— Προ η γ µένες κινη τ ές υ πη ρεσί ες : πραγµατοποιούνται δοκιµές όσον αφορά τις πτυχές που άπτονται της διαλειτουργικότητας των καινοτόµων εφαρµογών για κινητά δίκτυα 2.5-3G. Τοιουτοτρόπως θα διαµορφωθεί το υπόβαθρο για
προηγµένες διατερµατικές λύσεις στο κινητό περιβάλλον παρέχοντας υπηρεσίες που θα βασίζονται στη θέση, θα είναι
προσωπικές και ανάλογες του εκάστοτε πλαισίου. Θα παρασχεθεί ενίσχυση προκειµένου να εγκαινιαστούν προηγµένες
κινητές εφαρµογές και υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών προς την πλοήγηση και
την καθοδήγηση, την ενηµέρωση για την κυκλοφορία και τα ταξίδια, την ασφάλεια και τη χρέωση στο δίκτυο, το
m(κινητό)-εµπόριο, τις m(κινητές)-επιχειρήσεις και την κινητή απασχόληση, µόρφωση και καλλιέργεια, τις αντίστοιχες
υπηρεσίες αντιµετώπισης κατεπειγόντων περιστατικών και την υγεία.
— Υπ ηρ εσίες εµπιστ ο σύνης κ αι αξιοπιστίας : η ενεργός συµµετοχή των επιχειρήσεων και των πολιτών στην κοινωνία
της πληροφορίας εξαρτάται από την εµπιστοσύνη για την πίστη τους προς τις διαθέσιµες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η
ασφάλεια αποτελεί καθοριστικής προτεραιότητας θέµα που θα αποτελέσει µείζονα µελλοντική πρόκληση. Θα παρασχεθεί
υποστήριξη σε υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα που σχετίζονται µε όλες τις πτυχές της ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης, της συνεργασίας µε στόχο την επίτευξη των αποτελεσµατικών δικτύων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
εθνικά συστήµατα CERT.
III. ∆ιασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δικτύων
— ∆ ια σύνδ εση κ αι δ ια λε ιτ ο υρ γ ικ ό τ η τ α : η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των δικτύων αποτελεί προϋπόθεση
για την παροχή αποτελεσµατικών διευρωπαϊκών υπηρεσιών. Θα παρασχεθεί υποστήριξη στη διασύνδεση, τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των δικτύων που κρίνονται απαραίτητες για την επιχειρησιακή λειτουργία συγκεκριµένων κοινωφελών υπηρεσιών. Τα έργα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων θα αποτελέσουν
αντικείµενο ιδιαίτερης εξέτασης προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται αρνητικές αλληλεπιδράσεις που να επιβαρύνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ελεύθερης αγοράς.
IV. Συµπληρωµατική υποστήριξη και συντονισµός δράσεων
Επιπλέον της υποστήριξης προς τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, η Κοινότητα θα εγκαινιάσει δράσεις που αποσκοπούν στην
εξασφάλιση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την υλοποίηση των έργων. Η χρηµατοδότηση των δράσεων αυτών δεν θα
πρέπει να οδηγεί σε αξιοσηµείωτη µείωση των ποσών που διατίθενται για το υπόλοιπο πρόγραµµα. Οι δράσεις θα συµβάλουν
στην ευαισθητοποίηση έναντι του προγράµµατος, στη διαµόρφωση συνθηκών κοινής αποδοχής και την ανάπτυξη των προσπαθειών κοινής µελέτης στον τοµέα των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν
στην τόνωση και προαγωγή νέων εφαρµογών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την εφαρµογή των προγραµµάτων σε άλλους
τοµείς, καθώς και την ανάπτυξη των δικτύων ευρείας ζώνης. Εν προκειµένω προβλέπονται διαβουλεύσεις µε τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης και στρατηγικού προγραµµατισµού καθώς και συντονισµός µε τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται
µέσω των διαφόρων κοινοτικών χρηµατοοικονοµικών µέσων, όπως:
— οι στρατηγικές µελέτες για τις προδιαγραφές στόχων, και τη µετάβαση προς τους στόχους αυτούς. Οι προδιαγραφές θα
συµβάλουν ώστε οι παράγοντες του τοµέα να καταλήξουν σε εύλογες επενδυτικές αποφάσεις,
— ο ορισµός των µέσων πρόσβασης στα δίκτυα ευρέος φάσµατος,
— η καθιέρωση κοινών προδιαγραφών βάσει των ευρωπαϊκών και παγκοσµίων προτύπων,
— η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των επιµέρους παραγόντων στους διαφόρους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των
συνεταιρισµών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων (PPP),
— ο συντονισµός των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται βάσει της παρούσας απόφασης µε σχετικά κοινοτικά και εθνικά
προγράµµατα.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1377/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης 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 30 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 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 29ης 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

064
096
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
064
220
508
512
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
388
512
528
804
999
052
064
999
052
400
404
999
052
064
999
064
999

75,1
30,6
52,8
83,4
83,4
75,8
75,8
58,4
63,4
53,8
58,5
141,5
114,9
191,1
75,3
89,8
139,7
191,3
134,8
90,4
117,7
94,8
78,6
95,9
62,5
70,5
143,5
99,9
100,7
95,5
90,8
80,1
74,2
114,1
89,8
142,7
144,5
143,6
389,7
287,4
250,3
309,1
117,9
88,7
103,3
59,9
59,9

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00
0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(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. 1378/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 2002
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας χωµατίδας µε κίτρινη ουρά από σκάφη που φέρουν σηµαία κράτους
µέλους
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)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2555/2001 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 2001, για τον καθορισµό, για το 2002,
για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), προβλέπει τα
µερίδια των συνολικών επιτρεπόµενων αλιευµάτων χωµατίδας
µε κίτρινη ουρά που χορηγούνται στην Κοινότητα 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, θεωρείται ότι έχουν εξαντλήσει
το µερίδιο των συνολικών επιτρεπόµενων αλιευµάτων που
έχει χορηγηθεί στην Κοινότητα.

(3)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα χωµατίδας µε κίτρινη ουρά στα ύδατα
της ζώνης NAFO 3LNO από σκάφη που φέρουν σηµαία
κράτους µέλους ή είναι νηολογηµένα σε ένα κράτος µέλος
έχουν εξαντλήσει το µερίδιο των συνολικών επιτρεπόµενων
αλιευµάτων που έχει χορηγηθεί στην Κοινότητα για το
2002,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα χωµατίδας µε κίτρινη ουρά στα ύδατα της ζώνης
NAFO 3LNO από σκάφη που φέρουν σηµαία κράτους µέλους ή
είναι νηολογηµένα σε ένα κράτος µέλος θεωρείται ότι έχουν
εξαντλήσει το µερίδιο των συνολικών επιτρεπόµενων αλιευµάτων
που έχει χορηγηθεί στην Κοινότητα για το 2002.
Απαγορεύεται η αλιεία χωµατίδας µε κίτρινη ουρά στα ύδατα της
ζώνης NAFO 3LNO από σκάφη που φέρουν σηµαία κράτους
µέλους ή είναι νηολογηµένα σε ένα κράτος µέλος, 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 έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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, 29 Ιουλίου 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. 1379/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 2002
για χορήγηση φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική βοήθεια (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob.

(2)

Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε φυτικό έλαιο σε
ορισµένους δικαιούχους.

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του
Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (3). Είναι
αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι όροι
χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν.

(4)

Όσον αφορά µία δεδοµένη παρτίδα για να εξασφαλισθεί η
υλοποίηση των προµηθειών πρέπει να προβλεφθεί η δυνα-

τότητα για τους προσφέροντες να συγκεντρώνουν είτε
κραµβέλαιο είτε ηλιέλαιο. Η προµήθεια κάθε παρτίδας πρέπει
να κατακυρώνεται στην ευνοϊκότερη προσφορά,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση φυτικού ελαίου στην Κοινότητα, προκειµένου να το
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Η προµήθεια περιλαµβάνει τη συγκέντρωση του φυτικού ελαίου το
οποίο παράγεται στην Κοινότητα. Η συγκέντρωση δεν µπορεί να
αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το
καθεστώς της τελειοποιήσεως για επανεξαγωγή.
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν είτε κραµβέλαιο είτε ηλιέλαιο.
Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρει σαφώς
το είδος του φυτικού ελαίου στο οποίο αναφέρεται.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
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, 29 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10.
(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ράση υπ’ αριθ.: 300/01
2. ∆ικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma· τηλ.: (39-06) 6513
2988· φαξ: 6513 2844/3· τέλεξ: 626675 WFPI
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Ζιµπάµπουε
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: είτε εξευγενισµένο κραµβέλαιο, είτε εξευγενισµένο ηλιέλαιο
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 600
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4) (6): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [∆.1 ή ∆.2]
9. Συσκευασία: βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [10.8. Α, Β και Γ.2]
Βάρος κενού δοχείου: τουλάχιστον 135 g
10. Επισήµανση και σήµανση (5): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [III.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά.
Η συγκέντρωση δεν µπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (7): παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: —
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 9-29.9.2002
— 2η προθεσµία: 23.9 — 13.10.2002
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: —
— 2η προθεσµία: —
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 20.8.2002
— 2η προθεσµία: 3.9.2002
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/
296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —

L 200/9
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΠΑΡΤΙ∆Α Β

1. ∆ράση υπ’ αριθ.: 33/01
2. ∆ικαιούχος (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 OA Den Haag, Nederland τηλ.: (31-70) 33 05 757· φαξ: 36 41 701·
τέλεξ: 30960 EURON NL
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Ερυθραία
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: είτε εξευγενισµένο κραµβέλαιο, είτε εξευγενισµένο ηλιέλαιο
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 810
7. Αριθµός παρτίδων: µία σε τρία µέρη (Β1: 540 τόνοι· Β2: 135 τόνοι· Β3: 135 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4) (6): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [∆.1 ή ∆.2]
9. Συσκευασία: βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [10.8 Α, Β και Γ.2]
Βάρος κενού δοχείου· τουλάχιστον 135 g
10. Επισήµανση και σήµανση (5): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [III.Α.3]
— γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
Η συγκέντρωση δεν µπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι εκφόρτωσης — τελικό σταθµό των εµπορευµάτων
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Β1 και Β2: Massawa· B3: Assab
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 20.10.2002
— 2η προθεσµία: 3.11.2002
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 16-29.9.2002
— 2η προθεσµία: 30.9 — 13.10.2002
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 20.8.2002
— 2η προθεσµία: 3.9.2002
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 ευρώ ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/
296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— υγειονοµικό πιστοποιητικό.
( ) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου III.Α3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
5

Η αποτύπωση στα δοχεία πρέπει να γίνεται µε επίθεση ετικέτας.
( ) Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά που αναφέρει σαφώς το είδος του φυτικού ελαίου στο οποίο αναφέρεται.
6

(7) Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο άρθρο 7 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1380/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 2002
για την κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
σουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον κάτοχό
τους κατά τη 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 των εµπορευµάτων 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, τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγούν 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 από τον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού
κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του προσαρτηµένου πίνακα κατατάσσονται 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, 29 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 149 της 7.6.2002, σ. 20.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1. Προϊόν σε υγρή µορφή, αποτελούµενο από χυµό
λεµονιού, µε πρόσθετο κιτρικό οξύ (συνολική
ποσότητα κιτρικού οξέος στο προϊόν 7,6 % κατά
βάρος) και συντηρητικά. ∆ιατίθεται για τη λιανική
πώληση σε µια πλαστική φιάλη (π.χ. 100 ml) µε
ένα ακροφύσιο ψεκασµού. Το ακροφύσιο αυτό
περιέχει αιθέρια έλαια λεµονιού. Το προϊόν χρησιµοποιείται για να προσδίδει όξινη γεύση σε τρόφιµα ή ποτά.

2106 90 92

2. Ελαιώδης πάστα για επάλειψη µε την ακόλουθη
σύσταση (ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος):

2106 90 98

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

νερό
πολτός ντοµάτας
τυρί
σαλάµι
σκόνη ντοµάτας
βούτυρο
γιαούρτι
παρασκεύασµα σκόρδου
σκόνη γλυκού ορού γάλακτος
µαγειρικό άλας
κάπαρη
ελαιόλαδο

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 2106, 2106 90 και 2106 90 92.
Το προϊόν δεν µπορεί να καταταγεί στην κλάση 2009
δεδοµένου ότι, λόγω της προσθήκης κιτρικού οξέος,
έχει χάσει τον αρχικό χαρακτήρα του χυµού φρούτων
(βλέπε την επεξηγηµατική σηµείωση του εναρµονισµένου συστήµατος για την κλάση 2009, σηµείο 4).
Λαµβανοµένης υπόψη της σύνθεσής του, δεν είναι
δυνατόν να θεωρηθεί ως σύνθετο άρτυµα ή σύνθετο
καρύκευµα της κλάσης 2103 (βλέπε την επεξηγηµατική σηµείωση του εναρµονισµένου συστήµατος για
την κλάση 2103)

23,3
17,7
15,4
11,3
9,6
6,0
3,6
2,8
2,4
2,3
1,3
1,2

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 2106, 2106 90 και 2106 90 98.
Το προϊόν δεν µπορεί να θεωρηθεί ως σάλτσα ή
σύνθετο άρτυµα της κλάσης 2103, δεδοµένου ότι
είναι ένα ενδιάµεσο προϊόν το οποίο δεν προστίθεται
στο φαγητό κατά το ψήσιµο ή το σερβίρισµα. Ούτε
επίσης θεωρείται, κατά την έννοια κλάσης 2103, ως
παρασκεύασµα που χρησιµοποιείται για να προσδίδει
οσµή και γεύση σε διάφορα εδέσµατα (βλέπε την
επεξηγηµατική σηµείωση του εναρµονισµένου συστήµατος για την κλάση 2103 µέρος Α).

και µικρές ποσότητες γαλακτωµατοποιητικών
αλάτων, ζάχαρης, πιπεριού, ρίγανης, µαϊντανού,
αρωµατικών ουσιών, λεκιθίνης και σορβικού
καλίου.
Το παρασκεύασµα είναι ένα ενδιάµεσο προϊόν που
χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία ειδών διατροφής.
3. Κεκορεσµένο διάλυµα αιθερίων ελαίων σε αιθυλική
αλκοόλη (60 % κατ’ όγκο), που περιέχει περίπου 3
γραµµάρια αιθερίων ελαίων πορτοκαλιού ανά
λίτρο, που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη στη
βιοµηχανία ειδών διατροφής (π.χ. προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, σοκολάτα).

3302 10 90

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 2 του κεφαλαίου 33 και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 3302,
3302 10 και 3302 10 90.
∆εδοµένου του υψηλού του περιεχοµένου σε αιθέρια
έλαια, το προϊόν δεν µπορεί να καταναλωθεί ως ποτό.
Ούτε προορίζεται για την παρασκευή ποτών όπως, για
παράδειγµα, µε την απλή του αραίωση σε νερό (βλέπε
επίσης την επεξηγηµατική σηµείωση του εναρµονισµένου συστήµατος για την κλάση 3302)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1381/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 2002
για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε το άνοιγµα και τη διαχείριση δασµολογικών ποσοστώσεων για την ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο για ραφινάρισµα, καταγωγής των λιγότερο
αναπτυγµένων κρατών, για τα έτη εµπορίας 2002/03 έως 2005/06
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Για να εξασφαλιστεί κατάλληλη τιµή για την ακατέργαστη
ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο που εξάγουν οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες στην Κοινότητα, οι βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος θα πρέπει να καθορίσουν ελάχιστη τιµή. Η ελάχιστη
τιµή θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους παράγοντες που
ισχύουν για τις περιόδους εµπορίας 2002/03 έως 2005/06.

(6)

Θα πρέπει να εφαρµοστούν οι γενικοί κανόνες όσον αφορά
τις άδειες εισαγωγής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000
της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, που θεσπίζουν κοινούς λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του συστήµατος αδειών εισαγωγής και εξαγωγής και πιστοποιητικών προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2299/2001 (6), καθώς και τους ειδικούς λεπτοµερείς κανόνες για τον τοµέα της ζάχαρης που θεσπίστηκαν µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1464/95 της Επιτρπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 996/
2002 (8). Για να διευκολυνθεί η διαχείριση των ποσοστώσεων
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού και για να εξασφαλιστεί η τήρηση της ετήσιας ποσότητας ποσόστωσης, θα
πρέπει να θεσπιστούν λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε την
έκδοση των αδειών για την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης,
εκφρασµένης σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης.

(7)

Οι διατάξεις σχετικά µε την απόδειξη της καταγωγής που
θεσπίζονται στα άρθρα 67 έως 97 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για
τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (9), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/2002 (10), διατυπώνουν τον ορισµό της έννοιας των προϊόντων καταγωγής
για τους σκοπούς των γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων.

(8)

∆εδοµένου ότι το Συµβούλιο κατά τον καθορισµό των συνολικών δασµολογικών ποσοστώσεων δεν προέβλεψε περιθώριο
για την υπέρβαση αυτών των ποσοτήτων, θα πρέπει να εφαρµοστεί ο πλήρης δασµός του κοινού δασµολογίου για όλες
τις ποσότητες που µετατρέπονται σε ισοδύναµο λευκής
ζάχαρης, και οι οποίες εισάγονται καθ’ υπέρβαση αυτών που
αναφέρονται στην άδεια εισαγωγής. Για να αποφευχθεί η
υπερβολική εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης στην Κοινότητα από τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις που θα εξασφαλίζουν ότι οι
εισαγµένες ποσότητες ζάχαρης έχουν πράγµατι αποτελέσει
αντικείµενο επεξεργασίας ως το τέλος του έτους εµπορίας ή
πριν µια ορισµένη ηµεροµηνία, από τα κράτη µέλη.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 του Συµβουλίου, της 10ης
∆εκεµβρίου 2001, για την εφαρµογή πολυετούς συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (1), και ιδίως το
άρθρο 9 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού αριθ. 2501/
2001 ορίζει ότι, µέχρις ότου οι δασµοί του κοινού δασµολογίου ανασταλούν πλήρως, ανοίγει συνολική δασµολογική
ποσόστωση µηδενικού δασµού για κάθε περίοδο εµπορίας
όσον αφορά τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1701 11 10,
καταγωγής χώρας που, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του εν
λόγω κανονισµού, επωφελείται από τους ειδικούς διακανονισµούς για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Η αρχική
δασµολογική ποσόστωση για την περίοδο εµπορίας 2002/
03 ισούται προς 85 313 τόνους, σε ισοδύναµο λευκής
ζάχαρης, για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1701 11 10. Για
καθένα από τα ακόλουθα έτη εµπορίας, οι ποσοστώσεις θα
αυξηθούν κατά 15 % περισσότερο από τις ποσοστώσεις της
προηγούµενης περιόδου εµπορίας.

(2)

Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εφαρµοσθούν στο πλαίσιο του
κοινού καθεστώτος συναλλαγών που θεσπίσθηκε µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της
19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών
στον τοµέα της ζάχαρης (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (3).

(3)

Οι ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης που απολαύουν της
συνολικής δασµολογικής ποσόστωσης πρέπει να εισαχθούν
υπό συνθήκες που ικανοποιούν τις ανάγκες ραφιναρίσµατος
των κρατών µελών όπως αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(4)

Η πείρα που αποκτήθηκε βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1978/2001 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2001, για
το άνοιγµα δασµολογικής ποσόστωσης για ακατέργαστη
ζάχαρη για ραφινάρισµα, καταγωγής των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, για το έτος εµπορίας 2001/02 (4) δικαιολογεί τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων που διέπουν το
άνοιγµα και τη διαχείριση των ποσοστώσεων για µια µακριά
περίοδο. Η εν λόγω περίοδος καλύπτει τέσσερα έτη εµπορίας.

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

ΕΕ L 346 της 31.12.2001, σ. 1.
ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
ΕΕ L 270 της 11.10.2001, σ. 9.

(5) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(6) ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 19.
(7) ΕΕ L 144 της 28.6.1995, σ. 14.
(8) ΕΕ L 152 της 12.6.2002, σ. 11.
(9) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(10) ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 11.
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Για να τηρηθεί η ετήσια ποσότητα ποσόστωσης, όπως
καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2501/2001, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις
ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης εκφρασµένης σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής γενικευµένων προτιµήσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους κανόνες για το άνοιγµα και τη
διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων για την ακατέργαστη
ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο για ραφινάρισµα, που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2501/2001,
για τις περιόδους εµπορίας 2002/03, 2003/04, 2004/05 και
2005/06.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
— ως «περίοδος» νοείται η περίοδος εµπορίας που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001,
— ως «βιοµηχανία ραφιναρίσµατος» νοείται µια βιοµηχανία που
εισάγει για να καλύψει τις ανάγκες της, κατά την έννοια του
άρθρου 7 παράγραφος 4 τέταρτη περίπτωση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
Άρθρο 3
1.
Οι ακόλουθες συνολικές δασµολογικές ποσοστώσεις µε µηδενικό δασµό των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, εκφρασµένες σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης, ανοίγουν για τις ακόλουθες περιόδους εµπορίας, για τις εισαγωγές καταγωγής χώρας η
οποία, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του κανονισµού αριθ. (ΕΚ)
2501/2001, επωφελείται από τους ειδικούς διακανονισµούς για τις
λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες:
— 85 313 τόνοι για την περίοδο εµπορίας 2002/03,
— 98 110 τόνοι για την περίοδο εµπορίας 2002/04,
— 112 827 τόνοι για την περίοδο εµπορίας 2004/05 και
— 129 751 τόνοι για την περίοδο εµπορίας 2005/06.
Καθεµία από τις εν λόγω ποσοστώσεις φέρει τον αύξοντα αριθµό,
αντίστοιχα, (09.4302), (09.4303), (09.4304) και (09.4305).
Οι εν λόγω ποσοστώσεις θα ανοίξουν την πρώτη ηµέρα της εν λόγω
περιόδου εµπορίας και παραµένουν ανοιχτές ως την τελευταία
ηµέρα της εν λόγω περιόδου.
2.
Όλοι οι δασµοί του κοινού δασµολογίου, καθώς και τυχόν
πρόσθετοι δασµοί που αναφέρονται στο άρθρο 24 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001, αναστέλλονται πλήρως για τις εισαγωγές
που αποτελούν αντικείµενο της συγκεκριµένης ποσόστωσης.
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ραφιναρίσµατος στις εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
2. Η ελάχιστη τιµή αγοράς για κάθε περίοδο εµπορίας αντιστοιχεί στην τιµή παρέµβασης για την ακατέργαστη ζάχαρη που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001, µειωµένη κατά το ποσό, πολλαπλασιασµένο µε τον
συντελεστή απόδοσης 0,92 για την ακατέργαστη ζάχαρη, της ενίσχυσης για την προσαρµογή της βιοµηχανίας ραφιναρίσµατος που
ισχύει για το εν λόγω έτος εµπορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 38
παράγραφοι 1 και 4 του εν λόγω κανονισµού.
Άρθρο 5
1. Οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 απαιτούν άδεια εισαγωγής που εκδίδεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1464/95, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού.
2. Οι βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος υποβάλλουν στην αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους αιτήσεις για άδειες, σύµφωνα µε το
άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από δήλωση µε την οποία η βιοµηχανία ραφιναρίσµατος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί στο
ραφινάρισµα της εν λόγω ποσότητας ακατέργαστης ζάχαρης πριν
το τέλος του έτους εµπορίας κατά το οποίο εισάγεται.
3. Μπορούν να εκδοθούν άδειες εισαγωγής µόνον εντός των
ορίων των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι εν λόγω άδειες εκδίδονται από τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη εισαγωγής.
4. Οι βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος µπορούν να µεταβιβάζουν τις
άδειες σε άλλες βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος. Στην περίπτωση αυτή,
η βιοµηχανία ραφιναρίσµατος ενηµερώνει αµέσως την αρχή του
κράτους µέλους που εξέδωσε τις αρχικές άδειες. Εντούτοις, οι υποχρεώσεις εισαγωγής και ραφιναρίσµατος δεν µεταφέρονται και το
άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 εξακολουθεί να
εφαρµόζεται.
5. Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν από την ηµεροµηνία κατά την
οποία εκδίδονται ως το τέλος του έτους εµπορίας για το οποίο
εκδίδονται. Εντούτοις, στην περίπτωση που, σύµφωνα µε την παράγραφο 8, εκδίδεται άδεια πριν το άνοιγµα της ποσόστωσης, η άδεια
ισχύει µόνον από την ηµεροµηνία ανοίγµατος της ποσόστωσης.
6. Η εγγύηση σχετικά µε τις άδειες είναι 0,30 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα καθαρού βάρους ζάχαρης.
7. Οι αιτήσεις για άδειες εισαγωγής και οι άδειες εισαγωγής
περιέχουν την ακόλουθη ένδειξη:
— στο τµήµα 8: τη χώρα ή χώρες καταγωγής [χώρα ή χώρες που
συµπεριλαµβάνεται/ονται στους ειδικούς διακανονισµούς για τις
λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες σύµφωνα µε τη στήλη Η του
παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2501/2001],
— στα τµήµατα 17 και 18: την ποσότητα ακατέργαστης ζάχαρης,
εκφρασµένη σε ισοδύναµο άσπρης ζάχαρης,

Άρθρο 4

— στο τµήµα 20: «Ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισµα που
εισάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2501/2001. Αύξων αριθµός ποσόστωσης …
(αριθ. που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1)».

1.
Εφαρµόζεται ελάχιστη τιµή αγοράς για κανονική ποιότητα
ακατέργαστης ζάχαρης (cif, ελεύθερο στους ευρωπαϊκούς λιµένες
της Κοινότητας) που θα καταβάλλουν οι κοινοτικές βιοµηχανίες

8. Η περίοδος κατά την οποία µπορούν να υποβληθούν οι
αιτήσεις για άδειες εισαγωγής είναι τρεις βδοµάδες πριν από την
πρώτη ηµέρα της εν λόγω περιόδου εµπορίας.

L 200/16

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

9.
Οι αιτήσεις για άδειες εισαγωγής υποβάλλονται από την
∆ευτέρα έως την Παρασκευή κάθε εβδοµάδας στις αρµόδιες αρχές
του εν λόγω κράτους µέλους εισαγωγής. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατά την πρώτη εργάσιµη ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας τις ποσότητες ακαθάριστης ζάχαρης, εκφρασµένες
σε ισοδύναµο άσπρης ζάχαρης, για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις
για άδειες εισαγωγής κατά την προηγούµενη εβδοµάδα, αναφέροντας τις ποσότητες ανά χώρα εισαγωγής.
10. Οι άδειες εκδίδονται την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από την
κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 9, υπό τον όρο ότι η
Επιτροπή δεν εκφράζει αντίρρηση.
11. Η Επιτροπή καταρτίζει εβδοµαδιαίο κατάλογο των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν υποβληθεί άδειες εισαγωγής. Εάν οι
αιτήσεις άδειας υπερβαίνουν την ποσότητα της ποσόστωσης για το
τρέχον έτος εµπορίας, η Επιτροπή περιορίζει την έκδοση αδειών
κατ’ αναλογία της εναποµείνασας ποσότητας και, ενδεχοµένως,
πληροφορεί τα κράτη µέλη ότι έχει επιτευχθεί η µέγιστη ποσότητα
της εν λόγω ποσόστωσης.
Άρθρο 6
1.
Η απόδειξη του καθεστώτος καταγωγής των εισαγωγών στο
πλαίσιο της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος
1 παρέχεται µέσω πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α που εκδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα 67 έως 97 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93.
2.
Το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α περιέχει, στο τετραγωνίδιο 4, τα ακόλουθα:
— την µνεία «αύξων αριθ. ποσόστωσης … (αριθ. που αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1) — κανονισµός (ΕΚ) αριθ. …/…»,
— την ηµεροµηνία φόρτωσης της ζάχαρης στην δικαιούχο χώρα
εξαγωγής και την περίοδο εµπορίας για την οποία πραγµατοποιείται η παράδοση,
— τον κωδικό ΣΟ 1701 11 10.
3.
Οι τελωνειακές αρχές του κράτους µέλους εισαγωγής αναγράφουν στο πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α:
— την αντίστοιχη ηµεροµηνία, που αποδεικνύεται βάσει του εγγράφου θαλάσσιας µεταφοράς, κατά την οποία ολοκληρώθηκε η
φόρτωση της ζάχαρης στον λιµένα εξαγωγής,
— πληροφορίες σχετικά µε την πράξη εισαγωγής και τις ποσότητες
ακατέργαστης ζάχαρης που όντως εισήχθησαν.
4.
Στην περίπτωση που οι βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος µεταφέρουν τις άδειες εισαγωγής σε άλλες βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4, το κράτος µέλος συλλέγει
τα συµπληρωµένα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α και αποστέλλει αντίγραφο των πιστοποιητικών στο κράτος µέλος που εξέδωσε
αρχικά την άδεια εισαγωγής.
Άρθρο 7
1.
Κάθε κράτος µέλος καταγράφει τις ποσότητες ακατέργαστης
ζάχαρης που εισήγαγε πραγµατικά µε τα πιστοποιητικά καταγωγής
που αναφέρει η παράγραφος 6 και τις µετατρέπει ποσότητες σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης µε βάση την πολωσιµετρική ένδειξη, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων στο πλαίσιο του µέρους ΙΙ σηµείο 3 του
παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, ο πλήρης δασµός του κοινού δασµολογίου
εφαρµόζεται κατά την ηµεροµηνία θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία
σε όλες τις ποσότητες, εκφρασµένες σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης,
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οι οποίες εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που αναφέρονται στην άδεια εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 5.
3. Η βιοµηχανία ραφιναρίσµατος που υποβάλλει αίτηση για την
έκδοση αδείας πρέπει, εντός τριών µηνών από τη λήξη της προθεσµίας ραφιναρίσµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2, να
αποδεικνύει στο κράτος µέλος που εξέδωσε την άδεια, µε τρόπο
αποδεκτό από αυτό, το ραφινάρισµα.
4. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εάν η ζάχαρη δεν ραφιναριστεί εντός της προθεσµίας, η βιοµηχανία ραφιναρίσµατος που
έχει υποβάλει αίτηση για την άδεια καταβάλλει ποσό ίσο µε τον
πλήρη δασµό που εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη κατά το
εν λόγω έτος εµπορίας συν, ενδεχοµένως, τον υψηλότερο συµπληρωµατικό δασµό που έχει καταγραφεί κατά το εν λόγω έτος εµπορίας.
5. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όταν δεν έχει καταστεί
δυνατό για µια ποσότητα ζάχαρης να παραδοθεί εγκαίρως για να
ραφιναριστεί µέχρι τη λήξη της περιόδου εµπορίας, το κράτος
µέλος εισαγωγής δύναται, εφόσον το ζητήσει η βιοµηχανία ραφιναρίσµατος, να παρατείνει την ισχύ της άδειας για 30 ηµέρες από
την έναρξη της περιόδου εµπορίας. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριµένη ακατέργαστη ζάχαρη θα υπολογίζεται εντός των ορίων της
ποσόστωσης για την προηγούµενη περίοδο εµπορίας.
6. Όταν δεν έχει καταστεί δυνατό για µια ποσότητα ζάχαρης να
ραφιναριστεί µέχρι τη λήξη µιας περιόδου εµπορίας, το
συγκεκριµένο κράτος µέλος δύναται, εφόσον το ζητήσει η βιοµηχανία ραφιναρίσµατος, να παρατείνει την προθεσµία κατά 90 ηµέρες
το πολύ, από την έναρξη της επόµενης περιόδου εµπορίας. Στην
περίπτωση αυτή, η εν λόγω ακατέργαστη ζάχαρη ραφινάρεται εντός
της παραταθείσας προθεσµίας και υπολογίζεται εντός των ορίων
της ποσόστωσης για την προηγούµενη περίοδο εµπορίας.
Άρθρο 8
Τα κράτη µέλη που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ανακοινώνουν στην Επιτροπή:
α) στην αρχή της περιόδου εµπορίας, οι προσωρινές ποσότητες
ακατέργαστης ζάχαρης που θα εισαχθούν από τις διάφορες
ενδιαφερόµενες χώρες·
β) κάθε µήνα, σε σχέση µε τον προηγούµενο, τις ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης, κατά βάρος, εκφρασµένες σε ισοδύναµο λευκής
ζάχαρης, για την οποία έχουν εκδοθεί οι άδειες εισαγωγής που
αναφέρονται στο άρθρο 5·
γ) κάθε µήνα:
— τις ποσότητες ακατέργαστης «tel quel» ζάχαρης κατά βάρος
και σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης που πράγµατι εισήχθη
τρεις µήνες πρωτύτερα βάσει των αδειών που αναφέρονται
στο άρθρο 5, κατανεµηµένες ανά χώρα καταγωγής,
— τις ποσότητες ακατέργαστης «tel quel» ζάχαρης κατά βάρος
και σε ισοδύναµο ραφιναρισµένης λευκής ζάχαρης που εισήχθησαν τρεις µήνες πρωτύτερα·
δ) πριν από την 1η Νοεµβρίου:
— την ποσότητα ακατέργαστης «tel quel» ζάχαρης κατά βάρος
και σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης που πράγµατι εισήχθη µε
άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 5 κατά το προηγούµενο
έτος εµπορίας, κατανεµηµένες ανά χώρα καταγωγής,
— την ποσότητα ακατέργαστης «tel quel» ζάχαρης κατά βάρος
και σε ισοδύναµο λευκής ραφιναρισµένης ζάχαρης που καταλογίζεται στην ποσόστωση της προηγούµενης περιόδου
εµπορίας.
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Άρθρο 9

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1382/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που
παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
ρισθεί το επίπεδο των επιστροφών που χορηγούνται για τα
µέτρα αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηµατοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προµήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (5) προβλέπει ότι το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται
στο σχετικό τοµέα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων.
Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η διαχείριση του προϋπολογισµού για τα κοινοτικά µέτρα επισιτιστικής βοήθειας
και προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη να γνωρίσουν
το επίπεδο της κοινοτικής συµµετοχής στη χρηµοτοδότηση
των εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας, πρέπει να καθο-

(3)

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

(4)

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

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 288 της 25.10.1974, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα
προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής
βοήθειας
(EUR/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

1001 10 00 9400

Ποσό
επιστροφών

0,00

1001 90 99 9000

1,00

1002 00 00 9000

39,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

26,00

1006 30 92 9100

105,00

1006 30 92 9900

105,00

1006 30 94 9100

105,00

1006 30 94 9900

105,00

1006 30 96 9100

105,00

1006 30 96 9900

105,00

1006 30 98 9100

105,00

1006 30 98 9900

105,00

1006 30 65 9900

105,00

1007 00 90 9000

26,00

1101 00 15 9100

1,37

1101 00 15 9130

1,37

1102 10 00 9500

61,65

1102 20 10 9200

34,72

1102 20 10 9400

29,76

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

44,64

1104 12 90 9100

0,00

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως
τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1383/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 2002
για τον καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του δεύτερου διαγωνισµού που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1197/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
28 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος που καθορίζονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1197/2002 της Επιτροπής (3),
τέθηκαν σε διαγωνισµό.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), οι ελάχιστες τιµές
πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για το δεύτερο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1197/2002, του
οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει έληξε στις 22 Ιουλίου 2002, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 29.
ΕΕ L 174 της 4.7.2002, σ. 19.
ΕΕ L 251 της 5.10.1979, σ. 12.
ΕΕ L 248 της 14.10.1995, σ. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
ITALIA

— Quarti posteriori

—

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

1 446

ESPAÑA

— Cuartos traseros

1 450

ÖSTERREICH

— Hinterviertel

1 421

FRANCE

— Quartiers arrière

—
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουλίου 2002
µε την οποία καθορίζονται τα σηµειώµατα προσανατολισµού που συµπληρώνουν το παράρτηµα ΙΙ της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σκόπιµη ελευθέρωση
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΚ του
Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2715]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/623/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ θα πρέπει να
συµπληρωθεί µε σηµειώσεις που παρέχουν λεπτοµερείς
κατευθύνσεις όσον αφορά το στόχο, τα επιµέρους στοιχεία,
τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου η οποία περιγράφεται στο εν λόγω
παράρτηµα.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/18/EΚ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), και ιδίως
το πρώτο εδάφιο του παραρτήµατος ΙΙ,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ, τα κράτη µέλη και,
κατά περίπτωση, η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι οι πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου και το
περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να προκαλούνται άµεσα ή
έµµεσα µέσω µεταφοράς γενετικού υλικού από γενετικώς
τροποποιηµένους οργανισµούς (εφεξής καλούµενους «ΓΤΟ»)
σε άλλους οργανισµούς, εκτιµώνται µε ακρίβεια για κάθε
µεµονωµένη περίπτωση σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της εν
λόγω οδηγίας.
Σύµφωνα µε τo άρθρo 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το
άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2001/18/
ΕΚ, οι κοινοποιήσεις για την ελευθέρωση ή τη διάθεση ΓΤΟ
στην αγορά πρέπει να περιλαµβάνουν αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου και συµπεράσµατα σχετικά µε τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης ή της
διάθεσης στην αγορά των εν λόγω ΓΤΟ σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας.

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα σηµειώµατα προσανατολισµού που διατυπώνονται στο παράρτηµα συµπληρώνουν το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

30.7.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ, ΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2001/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ως η «αξιολόγηση των
κινδύνων, άµεσων ή έµµεσων, άµεσης εµφάνισης ή όψιµων, που ενδέχεται να παρουσιάζει για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον η σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ ή η διάθεση ΓΤΟ στην αγορά». Σύµφωνα µε τις γενικές υποχρεώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας, τα κράτη µέλη και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι οι πιθανές αρνητικές
επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να προκαλούνται, ιδίως, άµεσα ή έµµεσα, εκτιµώνται µε
ακρίβεια για κάθε µεµονωµένη περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική επίπτωση ανάλογα µε τη φύση του οργανισµού που εισάγεται και το περιβάλλον υποδοχής. Η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου διενεργείται σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ της υπόψη οδηγίας και αναφέρεται επίσης στο τµήµα Β και στο τµήµα Γ αυτής. Στο παράρτηµα ΙΙ περιγράφονται σε
γενικές γραµµές ο προς επίτευξη στόχος, τα συνεκτιµητέα στοιχεία και οι ακολουθητέες γενικές αρχές και µέθοδοι για την
πραγµατοποίηση της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου, λαµβάνοντας υπόψη την επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου και
στο περιβάλλον, ανάλογα µε τη φύση του οργανισµού που εισάγεται και το περιβάλλον υποδοχής.
Οι κοινοποιούντες υποβάλλουν κοινοποίηση η οποία περιλαµβάνει αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο
6 παράγραφος 2 όταν πρόκειται για σκόπιµη ελευθέρωση και αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 13
παράγραφος 2 όταν πρόκειται για διάθεση στην αγορά.
Τα παρόντα σηµειώµατα προσανατολισµού συµπληρώνουν το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και περιγράφουν τους
στόχους και τις αρχές, καθώς και τη µεθοδολογία για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου ώστε να διευκολυνθούν οι
κοινοποιούντες και οι αρµόδιες αρχές στην εκτέλεση µιας περιεκτικής και πρόσφορης αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου στο
πλαίσιο της οδηγίας και να καταστεί η διαδικασία της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου διαφανής για το ευρύ κοινό.
Τα έξι στάδια της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου παρουσιάζονται στο σηµείο 4.2.
2. ΣΤΟΧΟΣ
Όπως αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, στόχος της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου είναι, σε κάθε
περίπτωση ξεχωριστά, ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση των δυνητικών δυσµενών επιπτώσεων —άµεσων, έµµεσων, άµεσης
εµφάνισης και όψιµων— που µπορεί να έχει στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον η σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ και η
διάθεσή τους στην αγορά. Η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να διεξάγεται µε στόχο τον προσδιορισµό του κατά
πόσον υπάρχει ανάγκη διαχείρισης του κινδύνου και, αν όντως υπάρχει, των καταλληλότερων χρησιµοποιητέων µεθόδων (1).
Το πεδίο της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου καλύπτει εποµένως τη σκόπιµη ελευθέρωση (µέρος Β) και τη διάθεση στην
αγορά (µέρος Γ) όπως αναφέρεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ. Η διάθεση στην αγορά πολύ συχνά, αν και όχι απαραιτήτως,
περιλαµβάνει τη σκόπιµη ελευθέρωση στο περιβάλλον αλλά πάντοτε πρόκειται για σκόπιµη εισαγωγή στην αγορά (όπως στην
περίπτωση γεωργικών προϊόντων που περιέχουν ΓΤΟ ή που αποτελούνται από ΓΤΟ και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µόνο ως
τρόφιµα και ζωοτροφές ή για επεξεργασία). Και σε αυτές τις περιπτώσεις η διαδικασία κοινοποίησης περιλαµβάνει αξιολόγηση
περιβαλλοντικού κινδύνου. Γενικά, η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου για τη σκόπιµη απελευθέρωση µπορεί να έχει
διαφορά από την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου για τη διάθεση στην αγορά, παραδείγµατος χάριν λόγω διαφορών στα
διαθέσιµα στοιχεία, τη χρονική κλίµακα ή την περιοχή.
Ακόµη, τα παρόντα σηµειώµατα προσανατολισµού καλύπτουν όλους τους ΓΤΟ, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται µικροοργανισµοί, φυτά και ζώα. Αν και, µέχρι σήµερα, οι περισσότεροι ΓΤΟ που ελευθερώνονται σκοπίµως ή διατίθενται στην αγορά είναι
ανώτερα φυτά, αυτό µπορεί να αλλάξει στο µέλλον.
Η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου θα χρησιµεύσει ως βάση για να εντοπιστεί τυχόν ανάγκη για διαχείριση του κινδύνου
και, στις περιπτώσεις που αυτή είναι αναγκαία, για να προσδιοριστούν οι καταλληλότερες µέθοδοι που πρέπει να χρησιµοποιηθούν και για να εστιαστεί η παρακολούθηση (βλέπε τµήµα 3).
Η συνολική για κάθε µεµονωµένη περίπτωση αξιολόγηση περιλαµβάνει αξιολόγηση του ή των ενεχόµενων ΓΤΟ (αξιολόγηση ΓΤΟ
ανά ΓΤΟ) καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να ελευθερωθεί ο ΓΤΟ (παραδείγµατος χάριν, αξιολόγηση τοποθεσία
ανά τοποθεσία ή περιοχή ανά περιοχή, όπου έχει εφαρµογή).
Οι µελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο της γενετικής τροποποίησης ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαίο να προσαρµοστεί το
παράρτηµα ΙΙ και τα παρόντα σηµειώµατα προσανατολισµού στην τεχνική πρόοδο. Όταν η Κοινότητα θα έχει αποκτήσει επαρκή
πείρα από τις κοινοποιήσεις για την ελευθέρωση συγκεκριµένων ΓΤΟ στην Κοινότητα, ίσως να είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν
περισσότερο οι απαιτήσεις πληροφόρησης για διαφορετικά είδη ΓΤΟ, όπως µονοκύτταροι οργανισµοί, ψάρια ή έντοµα, ή για
ειδικές χρήσεις των ΓΤΟ όπως η ανάπτυξη εµβολίων (παράρτηµα ΙΙΙ, τέταρτο εδάφιο και τµήµα 6).
Η αξιολόγηση του κινδύνου από τη χρήση γονιδίων σήµανσης της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά αποτελεί πολύ συγκεκριµένο
ζήτηµα και ίσως θα ήταν σκόπιµο να υπάρξουν πιο συγκεκριµένες κατευθύνσεις σχετικά µε αυτό.
(1) Τα κείµενα µε πλάγιους χαρακτήρες είναι αποσπάσµατα του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
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Στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας προβλέπονται διάφορες «κατηγορίες επιπτώσεων» των ΓΤΟ στην υγεία του ανθρώπου ή στο
περιβάλλον. Προκειµένου να υπάρξει κοινή ερµηνεία, επεξηγούνται οι ορισµοί των ακόλουθων όρων:
— ο όρος «άµεσες επιπτώσεις» αναφέρεται στις πρωτογενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον που
προξενούνται από τον ίδιο τον ΓΤΟ και δεν εµφανίζονται µέσω αλυσίδας σχέσεων αιτίου-αιτιατού (π.χ. η άµεση επίπτωση
της τοξίνης Bt σε οργανισµούς στόχους ή η παθογόνος επίδραση ενός γενετικώς τροποποιηµένου µικροοργανισµού στην
υγεία του ανθρώπου),
— ο όρος «έµµεσες επιπτώσεις» αναφέρεται σε επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή στο περιβάλλον που εµφανίζονται
µέσω αλυσίδας σχέσεων αιτίου-αιτιατού, µέσω µηχανισµών όπως οι αλληλεπιδράσεις µε άλλους οργανισµούς, η µεταφορά
γενετικού υλικού ή οι αλλαγές στη χρήση ή στη διαχείριση· οι έµµεσες επιπτώσεις συνήθως παρατηρούνται µε καθυστέρηση (για παράδειγµα, όταν η µείωση του πληθυσµού στόχου των εντόµων επηρεάζει τον πληθυσµό διαφορετικών
εντόµων ή όταν η ανάπτυξη πολλαπλής ανθεκτικότητας ή συστηµικών επιπτώσεων θα απαιτήσει την αξιολόγηση της
µακροπρόθεσµης αλληλεπίδρασης· ωστόσο, ορισµένες έµµεσες επιπτώσεις, όπως η ελάττωση της χρήσης φυτοφαρµάκων,
µπορούν να είναι άµεσης εµφάνισης),
— ο όρος «επιπτώσεις άµεσης εµφάνισης» αναφέρεται σε επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή στο περιβάλλον που
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου ελευθέρωσης του ΓΤΟ. Οι άµεσης εµφάνισης επιπτώσεις µπορούν να είναι
είτε άµεσες είτε έµµεσες (για παράδειγµα, θάνατος εντόµων που ρουφούν γύρη από διαγονιδιακά φυτά ή πρόκληση
αλλεργίας στους ανθρώπους λόγω έκθεσής τους σε κάποιο συγκεκριµένο ΓΤΟ),
— ο όρος «όψιµες» επιπτώσεις αναφέρεται σε επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή στο περιβάλλον που ενδεχοµένως δεν
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου ελευθέρωσης του ΓΤΟ, καθίστανται όµως εµφανείς ως άµεσες ή έµµεσες
επιπτώσεις είτε σε µετέπειτα στάδιο είτε αφού τερµατιστεί η ελευθέρωση (για παράδειγµα, εγκατάσταση ή επεκτατική
συµπεριφορά ενός ΓΤΟ πολλές γενεές µετά από τη σκόπιµη ελευθέρωση, στοιχείο ιδιαίτερα σοβαρό όταν η διάρκεια ζωής του
ΓΤΟ είναι πολύ µεγάλη, όπως συµβαίνει µε τα γενετικά τροποποιηµένα είδη δέντρων ή υβρίδια στενών συγγενών µιας
διαγονιδιακής καλλιέργειας που καθίστανται επεκτατικά σε φυσικά οικοσυστήµατα).
Οι όψιµες επιπτώσεις ιδίως µπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, ειδικά εάν εµφανίζονται µόνο µακροπρόθεσµα.
Κατάλληλα µέτρα όπως η παρακολούθηση (βλέπε κατωτέρω) µπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισµό αυτών των επιπτώσεων.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Σύµφωνα µε την αρχή της προληπτικής δράσης, η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες
γενικές αρχές:
— Τα αναγνωρισµένα χαρακτηριστικά του ΓΤΟ και της χρήσης του τα ικανά να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις θα πρέπει
να συγκρίνονται µε εκείνα που εµφανίζει ο µη τροποποιηµένος οργανισµός από τον οποίο προέκυψε ο ΓΤΟ και η χρήση του
σε αντίστοιχες καταστάσεις.
Για να είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα οποιαδήποτε (επιβλαβή) χαρακτηριστικά του ΓΤΟ θα πρέπει να καθορίζεται µια
αφετηρία αναφοράς για το περιβάλλον υποδοχής, η οποία να συµπεριλαµβάνει τους οργανισµούς που βρίσκονται σε αυτό, τις
αλληλεπιδράσεις τους και τις γνωστές παραλλαγές τους. Η αφετηρία αναφοράς χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς ως προς το
οποίο θα µπορούν να συγκριθούν οι µελλοντικές αλλαγές. Για παράδειγµα, στην περίπτωση καλλιεργειών που πολλαπλασιάζονται βλαστητικά, η συγκριτική ανάλυση πρέπει να περιλαµβάνει τα γονικά είδη που χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργηθούν οι διαγονιδιακές σειρές. Στην περίπτωση καλλιεργειών που αναπαράγονται φυλετικά, στη σύγκριση πρέπει να
περιλαµβάνονται οι κατάλληλες ισογονιδιακές σειρές. Εάν οι καλλιέργειες αναπτύσσονται µε εκ νέου διασταύρωση, είναι
σηµαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις οι δοκιµασίες ουσιαστικής ισοδυναµίας να χρησιµοποιούν τους πλέον κατάλληλους
ελέγχους και να µην στηρίζονται απλώς σε συγκρίσεις µε το αρχικό γονικό υλικό.
Εάν τα υφιστάµενα στοιχεία δεν είναι επαρκή, η αφετηρία αναφοράς θα πρέπει να καθορίζεται µε βάση άλλα στοιχεία
αναφοράς τα οποία να επιτρέπουν τη σύγκριση. Η αφετηρία αναφοράς θα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το περιβάλλον
υποδοχής, καθώς και από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (για παράδειγµα, διατηρηµένα φυσικά ενδιαιτήµατα, γεωργικά
καλλιεργήσιµα εδάφη ή µολυσµένα εδάφη) ή από το συνδυασµό διαφορετικών περιβαλλόντων.
— Η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου θα πρέπει να διενεργείται µε επιστηµονικά έγκυρο και διαφανή τρόπο, βάσει των
διαθέσιµων επιστηµονικών και τεχνικών δεδοµένων.
Η αξιολόγηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστηµονικά και τεχνικά στοιχεία και σε κοινή
µεθοδολογία για τον προσδιορισµό, τη συλλογή και την ερµηνεία των σχετικών στοιχείων. Τα στοιχεία, οι µετρήσεις και οι
δοκιµές πρέπει να περιγράφονται µε σαφήνεια. Επιπλέον, χρησιµοποιώντας επιστηµονικά βάσιµες διαδικασίες µοντελοποίησης
θα µπορούσαν να παραχθούν τα στοιχεία που λείπουν και που είναι χρήσιµα για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου.
Η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να λαµβάνει υπόψη την αβεβαιότητα σε διάφορα επίπεδα. Η επιστηµονική
αβεβαιότητα προκύπτει συνήθως από πέντε χαρακτηριστικά της επιστηµονικής µεθόδου: τη µεταβλητή που επιλέχθηκε, τις
µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν, τα δείγµατα που συλλέχθηκαν, τα µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν και τις σχέσεις
αιτίου-αιτιατού που εφαρµόστηκαν. Eπιστηµονική αβεβαιότητα µπορεί επίσης να προκύψει εάν τα υφιστάµενα στοιχεία είναι
αµφιλεγόµενα ή ελλιπή. Η αβεβαιότητα µπορεί να αφορά είτε τα ποιοτικά είτε τα ποσοτικά στοιχεία της ανάλυσης. Το επίπεδο
της γνώσης ή των στοιχείων που χρειάζονται για την αφετηρία αναφοράς αντανακλάται στο επίπεδο αβεβαιότητας, το οποίο
οφείλει να υποδείξει ο κοινοποιών (αξιολόγηση αβεβαιότητας, στην οποία περιλαµβάνεται η έλλειψη στοιχείων, τα κενά
γνώσεων, η τυπική απόκλιση, η πολυπλοκότητα κ.λπ.) σε σύγκριση µε τις επιστηµονικές αβεβαιότητες στην τρέχουσα
πρακτική.
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Η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου ενδέχεται να µην δίνει πάντοτε οριστικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα που θέτει
λόγω έλλειψης στοιχείων. Ιδίως όσον αφορά τα πιθανά µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα, µπορεί να υπάρχουν πολύ λίγα
διαθέσιµα στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ειδικά, σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, πρέπει να εξετάζεται εάν
χρειάζεται κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων (κανόνες ασφαλείας) προκειµένου να αποτραπούν οι δυσµενείς επιπτώσεις για
την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον.
Ως γενική αρχή, στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα των σχετικών
ερευνών για τους πιθανούς κινδύνους από τη σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ ή τη διάθεσή τους στην αγορά και σαφώς
τεκµηριωµένα στοιχεία για τυχόν συγκρίσιµα εγχειρήµατα.
Η αρχή της προσέγγισης κατά στάδια (δηλαδή η περιγραφή όλων των σταδίων, από τα πειράµατα που προβλέπονται στο
σύστηµα περιορισµένης χρήσης έως τη διάθεση στην αγορά περνώντας από τη σκόπιµη ελευθέρωση), µπορεί να είναι χρήσιµη.
Κατά τη διαδικασία πρέπει να συγκεντρώνονται, όσο το δυνατόν νωρίτερα, στοιχεία από κάθε στάδιο. Η προσοµοίωση των
συνθηκών περιβάλλοντος σε περιορισµένο σύστηµα θα µπορούσε να δώσει χρήσιµα αποτελέσµατα για τη σκόπιµη ελευθέρωση
(για παράδειγµα, µπορεί να γίνει σε κάποιο βαθµό προσοµοίωση της συµπεριφοράς των µικροοργανισµών και των φυτών, των
πρώτων σε µικρόκοσµους και των δεύτερων σε θερµοκήπια).
Για ΓΤΟ που προορίζονται για διάθεση στην αγορά, πρέπει να παρέχονται συναφή και διαθέσιµα στοιχεία από τις σκόπιµες
ελευθερώσεις για τους τύπους περιβάλλοντος όπου θα χρησιµοποιηθεί ο ΓΤΟ.
— Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου θα πρέπει να διενεργείται χωριστά για κάθε περίπτωση, πράγµα που
σηµαίνει ότι οι απαιτούµενες πληροφορίες µπορούν να ποικίλλουν ανάλογα µε τον τύπο των υπόψη ΓΤΟ, τη σχεδιαζόµενη
χρήση τους και το δυνητικό περιβάλλον υποδοχής, λαµβανοµένης υπόψη, µεταξύ άλλων, της τυχόν παρουσίας ΓΤΟ στο
περιβάλλον.
Στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή της χωριστής για κάθε περίπτωση αξιολόγησης
επειδή είναι ευρύ το φάσµα των ατοµικών χαρακτηριστικών των διάφορων οργανισµών (αξιολόγηση ΓΤΟ ανά ΓΤΟ) και των
διάφορων περιβαλλόντων (αξιολόγηση τοποθεσία ανά τοποθεσία ή περιοχή ανά περιοχή).
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών ενδέχεται να ποικίλλουν σηµαντικά, αναλόγως εάν
πρόκειται για µικροοργανισµούς (λόγω του µικρού µεγέθους τους και των συχνά άγνωστων αλληλεπιδράσεών τους), για φυτά
(για παράδειγµα, ανώτερα φυτά χρησιµοποιούµενα σε τρόφιµα και ζωοτροφές ή δέντρα λόγω της πιθανής µακροβιότητάς
τους) ή για ζώα (για παράδειγµα, έντοµα λόγω του µικρού µεγέθους τους και της µεγάλης τους ικανότητας να διαπερνούν
περιφράξεις ή ψάρια του αλµυρού νερού λόγω της µεγάλης τους ικανότητας για διασπορά).
Επιπλέον, υπάρχει ένα ολόκληρο φάσµα χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος (τα οποία αφορούν µια συγκεκριµένη τοποθεσία
ή περιοχή) τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Για να στηριχθεί η αξιολόγηση για κάθε χωριστή περίπτωση, ίσως είναι
χρήσιµο τα διαθέσιµα για τις περιοχές στοιχεία να ταξινοµούνται ανά ενδιαίτηµα, απεικονίζοντας πτυχές του περιβάλλοντος
υποδοχής που είναι συναφείς µε τους ΓΤΟ (για παράδειγµα αρχεία βοτανικής για τη συχνότητα µε την οποία απαντώνται
άγρια συγγενή είδη των γενετικώς τροποποιηµένων φυτών στα διάφορα γεωργικά ή φυσικά ενδιαιτήµατα της Ευρώπης).
Ο αιτών πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη τις πιθανές επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις του ΓΤΟ µε κάθε συναφή ΓΤΟ που έχει
ενδεχοµένως ελευθερωθεί σκοπίµως ή διατεθεί στην αγορά στο παρελθόν, συµπεριλαµβανόµενων των επαναλαµβανόµενων
ελευθερώσεων του ίδιου ΓΤΟ, όπως στην περίπτωση της χρήσης φυτοφαρµάκων. Σε σύγκριση µε τις περιστασιακές
ελευθερώσεις, οι επαναλαµβανόµενες ελευθερώσεις µπορεί µε το πέρασµα του χρόνου να προκαλέσουν τη µόνιµη και σε
υψηλά επίπεδα παρουσία του ΓΤΟ στο περιβάλλον.
Εάν καθίστανται διαθέσιµα νέα στοιχεία για τον ΓΤΟ και τις επιπτώσεις του στην υγεία των ανθρώπων ή στο περιβάλλον,
ενδέχεται να χρειάζεται επανεξέταση της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου προκειµένου να εξακριβωθεί:
— µήπως έχει µεταβληθεί ο κίνδυνος,
— µήπως υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθεί αντίστοιχα η διαχείριση του κινδύνου.
Εάν προκύψουν νέα στοιχεία, ανεξαρτήτως του εάν χρειάζεται να ληφθούν άµεσα µέτρα, ενδεχοµένως να πρέπει να εκπονηθεί
νέα αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου για να εκτιµηθεί η ανάγκη αλλαγής των όρων χορήγησης της άδειας ελευθέρωσης
του ΓΤΟ ή διάθεσής του στην αγορά ή για να αναπροσαρµοστούν τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου (βλέπε τµήµα 6). Νέα
στοιχεία µπορούν να προκύψουν από την έρευνα ή από τα σχέδια παρακολούθησης ή από την πραγµατοποίηση άλλων
ελευθερώσεων.
Η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου και η παρακολούθηση συνδέονται στενά. Τα σχέδια παρακολούθησης στηρίζονται
στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου και επικεντρώνονται στις (δυσµενείς) επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου και
το περιβάλλον. Οι απαιτήσεις όσον αφορά τα σχέδια παρακολούθησης της σκόπιµης ελευθέρωσης ΓΤΟ (η οποία εµπίπτει στο
µέρος Β, σε συµφωνία µε τα σχετικά τµήµατα του παραρτήµατος ΙΙΙ) και της διάθεσης των ΓΤΟ στην αγορά (η οποία εµπίπτει
στο µέρος Γ, σε συµφωνία µε το παράρτηµα VII) είναι διαφορετικές. Η παρακολούθηση που προβλέπεται στο µέρος Γ
(συµπεριλαµβανοµένης της γενικής επιτήρησης) µπορεί επίσης να συµβάλει σηµαντικά στην παροχή στοιχείων για τις
µακροπρόθεσµες (δυνητικά δυσµενείς) επιπτώσεις των ΓΤΟ. Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης µπορεί να επιβεβαιώσουν
την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου ή να οδηγήσουν στην επαναξιολόγηση της.
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— Μια γενική αρχή που θα πρέπει επίσης να διέπει την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου είναι ότι πρέπει να διεξάγεται
ανάλυση των σωρευτικών µακροπρόθεσµων επιπτώσεων της ελευθέρωσης και της διάθεσης στην αγορά. Με τον όρο
«σωρευτικές µακροπρόθεσµες επιπτώσεις» νοούνται οι συσσωρευµένες επιπτώσεις των αδειών για την υγεία του ανθρώπου
και το περιβάλλον και, µεταξύ άλλων, για τη χλωρίδα και την πανίδα, τη γονιµότητα του εδάφους, την αποδόµηση
οργανικών υλικών από το έδαφος, την αλυσίδα διατροφής των ανθρώπων ή των ζώων, τη βιολογική ποικιλότητα, την
υγεία των ζώων και τα προβλήµατα αντοχής στα αντιβιοτικά.
Εξετάζοντας τις πιθανές σωρευτικές µακροπρόθεσµες επιπτώσεις, η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να λαµβάνει
υπόψη ζητήµατα όπως:
— οι µακροπρόθεσµες αλληλεπιδράσεις του ΓΤΟ µε το περιβάλλον υποδοχής,
— τα χαρακτηριστικά ενός ΓΤΟ που γίνονται σηµαντικά σε µακροπρόθεσµη βάση,
— οι επαναλαµβανόµενες σκόπιµες ελευθερώσεις ή διαθέσεις στην αγορά για µεγάλο χρονικό διάστηµα,
— οι ΓΤΟ που ελευθερώθηκαν σκοπίµως ή διατέθηκαν στην αγορά στο παρελθόν.
Ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για τις µακροπρόθεσµες ιδίως επιπτώσεις (π.χ. πολλαπλές ανθεκτικότητες στα
ζιζανιοκτόνα) και θα πρέπει να διεξάγονται κατάλληλες έρευνες, εν µέρει στο πλαίσιο των σχεδίων παρακολούθησης, οι οποίες
µπορούν να παρέχουν σηµαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση των σωρευτικών µακροπρόθεσµων επιπτώσεων. Θα ήταν καλό
να υπάρξουν πιο συγκεκριµένες κατευθύνσεις σχετικά µε αυτό το ζήτηµα.

4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

4.1. Χαρακτηριστικά των ΓΤΟ και των ελευθερώσεων
Στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συναφείς επιστηµονικές και τεχνικές λεπτοµέρειες οι σχετικές µε τα χαρακτηριστικά:
— του οργανισµού υποδοχής ή των γονικών οργανισµών,
— της γενετικής τροποποίησης ή τροποποιήσεων, είτε πρόκειται για προσθήκη είτε για αφαίρεση γενετικού υλικού και των
σχετικών πληροφοριών για τον φορέα και τον δότη,
— των ΓΤΟ,
— της σχεδιαζόµενης ελευθέρωσης ή χρήσης, καθώς και σε τι κλίµακα σχεδιάζεται να γίνει,
— του δυνητικού περιβάλλοντος υποδοχής και
— των αλληλεπιδράσεων µεταξύ όλων αυτών.
Στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου µπορούν να βοηθήσουν οι πληροφορίες από ελευθερώσεις παρόµοιων οργανισµών
ή οργανισµών µε παρόµοια χαρακτηριστικά και από την αλληλεπίδραση αυτών των οργανισµών µε παρόµοια περιβάλλοντα.
Πριν από την σκόπιµη απελευθέρωση ΓΤΟ ή συνδυασµού ΓΤΟ σύµφωνα µε το µέρος Β ή τη διάθεση στην αγορά σύµφωνα µε το
µέρος Γ της οδηγίας, υποβάλλεται κοινοποίηση η οποία περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙΙ A/B
της υπόψη οδηγίας (πληροφορίες για το ΓΤΟ, τον δότη, τον δέκτη, τον φορέα, τις συνθήκες και το περιβάλλον της ελευθέρωσης,
τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ ΓΤΟ και περιβάλλοντος και την παρακολούθηση των ΓΤΟ) στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
στο οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση ή η διάθεση για πρώτη φορά στην αγορά.
Οι εν λόγω κοινοποιήσεις περιέχουν τεχνικό φάκελο πληροφοριών ο οποίος περιλαµβάνει πλήρη αξιολόγηση περιβαλλοντικού
κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας, όπου ο βαθµός λεπτοµέρειας που
απαιτείται για να τεκµηριωθεί οποιοδήποτε σηµείο εξαρτάται από τη σπουδαιότητά του στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού
κινδύνου. Οι κοινοποιούντες παρέχουν βιβλιογραφικές αναφορές και αναφέρουν τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν.
Οι πληροφορίες για τον δέκτη, τον δότη, τον φορέα, τη γενετική τροποποίηση και τον ΓΤΟ, βάσει των πληροφοριών που
ζητούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ A/B της υπόψη οδηγίας, είναι ανεξάρτητες από το περιβάλλον στο οποίο ο ΓΤΟ πρόκειται να
ελευθερωθεί πειραµατικά ή να διατεθεί στην αγορά και από τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πραγµατοποιηθεί η πειραµατική
ελευθέρωση ή διάθεση στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες είναι η βάση για να προσδιοριστεί κάθε πιθανό επιβλαβές χαρακτηριστικό (δυνητικός κίνδυνος) του ΓΤΟ. Οι γνώσεις και η πείρα που αποκτήθηκαν µε τις ελευθερώσεις του ίδιου ή παρόµοιου ΓΤΟ
µπορούν να παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τους δυνητικούς κινδύνους από την εν λόγω ελευθέρωση.
Οι πληροφορίες σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη ελευθέρωση και το περιβάλλον υποδοχής καθώς και την αλληλεπίδραση µεταξύ τους,
όπως αυτές ζητούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ A/B της υπόψη οδηγίας, αφορούν το συγκεκριµένο περιβάλλον στο οποίο θα
ελευθερωθεί ο ΓΤΟ και τις συνθήκες της ελευθέρωσης που περιλαµβάνουν και την κλίµακα της ελευθέρωσης. Από τις
πληροφορίες αυτές θα καθοριστεί η σοβαρότητα τυχόν δυνητικά επιβλαβών χαρακτηριστικών του ΓΤΟ.
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4.2. Στάδια της ανάλυσης για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου

Κατά την εξαγωγή των συµπερασµάτων για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου που αναφέρονται στα άρθρα 4, 6, 7
και 13 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα σηµεία ως κύρια στάδια της αξιολόγησης:

Ο «δυνητικός κίνδυνος» (επιβλαβή χαρακτηριστικά) ορίζεται ως το δυναµικό ενός οργανισµού να προκαλέσει βλάβη ή δυσµενείς
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή/και το περιβάλλον.
Ο «κίνδυνος» είναι ο συνδυασµός του µεγέθους των συνεπειών ενός δυνητικού κινδύνου, εάν εκδηλωθεί και της πιθανότητας να
σηµειωθούν οι επιπτώσεις του.

4.2.1. Στάδιο 1: Εντοπισµός χαρακτηριστικών που ενδέχεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις
Πρέπει να προσδιορίζονται όλα τα συνδεδεµένα µε τη γενετική τροποποίηση χαρακτηριστικά των ΓΤΟ τα οποία µπορούν να
έχουν δυσµενείς επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Η σύγκριση των χαρακτηριστικών του/των ΓΤΟ µε
εκείνα που εµφανίζει ο µη τροποποιηµένος οργανισµός υπό αντίστοιχες συνθήκες ελευθέρωσης ή χρήσης, βοηθά στον εντοπισµό
των συγκεκριµένων δυνητικά δυσµενών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη γενετική τροποποίηση. Σηµαντικό είναι να µην
παραβλέπεται καµία δυνητικά δυσµενής επίπτωση µε το σκεπτικό ότι είναι απίθανο να σηµειωθεί.
Οι δυνητικά δυσµενείς επιπτώσεις των ΓΤΟ θα ποικίλλουν από περίπτωση σε περίπτωση και µπορεί να περιλαµβάνουν:
— ασθένεια του ανθρώπου, συµπεριλαµβανοµένων των αλλεργιογόνων ή τοξικών επιπτώσεων,
— ασθένειες ζώων ή φυτών, συµπεριλαµβανοµένων των τοξικών και, ενδεχοµένως, των αλλεργιογόνων επιπτώσεων,
— επιπτώσεις στην πληθυσµιακή δυναµική των ειδών στο περιβάλλον υποδοχής και στη γενετική ποικιλοµορφία καθενός από
τους πληθυσµούς αυτούς,
— αλλαγές στην ευπάθεια σε παθογόνους οργανισµούς, ικανές να διευκολύνουν την εξάπλωση µολυσµατικών ασθενειών ή/και
να δηµιουργήσουν νέες δεξαµενές ή νέους φορείς,
— αποδυνάµωση προφυλακτικών ή θεραπευτικών ιατρικών, κτηνιατρικών ή φυτοϋγειονοµικών αγωγών, π.χ. µε µεταβίβαση
γονιδίων που δηµιουργούν ανθεκτικότητα έναντι αντιβιοτικών χρησιµοποιούµενων στην ιατρική ή κτηνιατρική,
— επιπτώσεις στη βιογεωχηµεία (βιογεωχηµικοί κύκλοι), ειδικότερα δε στην ανακύκλωση του άνθρακα και του αζώτου µέσω
των µεταβολών της αποσύνθεσης οργανικών ουσιών στο έδαφος.
Παραδείγµατα των ανωτέρω πιθανών δυσµενών επιπτώσεων δίνονται στα παραρτήµατα ΙΙΙ Α και ΙΙΙ Β της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
Οι περισσότεροι από τους προσδιορίσιµους δυνητικούς κινδύνους (επιβλαβή χαρακτηριστικά) που µπορούν να προκαλέσουν
δυσµενείς επιπτώσεις θα αφορούν το συγκεκριµένο γονίδιο (ή γονίδια) που εισάγεται σκοπίµως στον ΓΤΟ και την αντίστοιχη
πρωτεΐνη (ή πρωτεΐνες) που εκφράζονται από αυτά τα γονίδια. Από τη µέθοδο δηµιουργίας των διαγονιδίων και τη θέση της
κατασκευής στο γονιδίωµα του ΓΤΟ στην οποία έγινε η εισαγωγή των διαγονιδίων ενδέχεται να έχουν προκληθεί πρόσθετες
δυσµενείς επιπτώσεις, π.χ. πλειοτροπικές επιδράσεις. Σε περίπτωση µεταφοράς περισσοτέρων του ενός διαγονιδίων σε έναν δέκτη ή
σε περίπτωση µεταφοράς διαγονιδίου σε ΓΤΟ, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανή αλληλεπίδραση των διαφόρων διαγονιδίων,
εξετάζοντας τις πιθανές επιγενετικές ή ρυθµιστικές επιδράσεις.
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Ενώ είναι σηµαντικό να οριστεί ο δυνητικός κίνδυνος όσο το δυνατόν ακριβέστερα, θα είναι σε πολλές περιπτώσεις χρήσιµο να
εξετάζονται οι δυνητικοί κίνδυνοι µε βάση τις υποκατηγορίες που ακολουθούν και κατόπιν να προσδιορίζεται ο συγκεκριµένος
δυνητικός κίνδυνος που εντοπίστηκε για τους σκοπούς της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (για παράδειγµα, εάν σε µια
συγκεκριµένη περίπτωση έχει προσδιοριστεί δυναµικό για δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου — αλλεργιογόνος και
τοξική δράση —, αυτές θα πρέπει να εξετάζονται χωριστά στην αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου.
Εάν στον ΓΤΟ ενυπάρχει κάποιος δυνητικός κίνδυνος, αυτός µπορεί να θεωρηθεί ως µόνιµη και σύµφυτη ιδιότητα του ΓΤΟ. Οι
δυνητικοί κίνδυνοι ενδέχεται να οδηγήσουν — µε ορισµένη πάντοτε πιθανότητα (στάδιο 3) — σε (αρνητικές) συνέπειες και αυτές
οι συνέπειες µε τη σειρά τους µπορούν να έχουν διαφορετικές τάξεις µεγέθους (στάδιο 2). Στο τέλος θα πρέπει να περιλαµβάνεται
συνοπτική παρουσίαση των δυνητικά επικίνδυνων χαρακτηριστικών του εκάστοτε ΓΤΟ.
Σε αυτό το στάδιο της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου, εντούτοις, είναι µόνο απαραίτητο να εξεταστούν οι δυνητικοί
κίνδυνοι που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της γενετικής τροποποίησης οι οποίοι θα µπορούσαν να προκαλέσουν δυσµενείς
επιπτώσεις. Το στάδιο 1 παρέχει την επιστηµονική βάση για τα επακόλουθα στάδια της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου.
Ακόµη και σε αυτή τη φάση, είναι καθοριστικό να προσδιοριστεί, για κάθε πιθανό δυνητικό κίνδυνο, το συγκεκριµένο επίπεδο
επιστηµονικής αβεβαιότητας ώστε να ληφθεί υπόψη σε µετέπειτα φάση.
∆υσµενείς επιπτώσεις µπορούν να προκύψουν αµέσως ή εµµέσως µέσω µηχανισµών όπως:
— Η εξάπλωση του/των ΓΤΟ στο περιβάλλον
Περιγράφονται οι τρόποι διάδοσης του ΓΤΟ ή του πιθανού κινδύνου στο περιβάλλον (για παράδειγµα, όσον αφορά την
τοξικότητα για τον άνθρωπο: εισπνοή τοξικών µικροοργανισµών ή τοξικών πρωτεϊνών).
Η ικανότητα διάδοσης ενός ΓΤΟ στο περιβάλλον εξαρτάται ιδίως από:
— την ικανότητα βιολογικής προσαρµογής του (ΓΤΟ σχεδιασµένοι για καλύτερες επιδόσεις στο υπόψη περιβάλλον µέσω της
έκφρασης χαρακτήρων που τους επιτρέπουν µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στα φυσικά περιβάλλοντα ή µέσω ποιοτικών
και ποσοτικών αλλαγών στη σύνθεση των συστατικών τους ή ΓΤΟ που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στην πίεση που
εξασκούν οι µηχανισµοί φυσικής επιλογής, όπως είναι οι ασθένειες, και στις αβιοτικές πιέσεις, όπως η θερµότητα, το
ψύχος, το άλας ή η παραγωγή αντιµικροβιακών ουσιών στους µικροοργανισµούς),
— τις συνθήκες της σκόπιµης ελευθέρωσης ή της διάθεσης στην αγορά (ιδίως τη θέση και έκταση της περιοχής ελευθέρωσης
και την κλίµακα δηλαδή τον αριθµό ΓΤΟ που ελευθερώνονται),
— την πιθανότητα µιας σκόπιµης απελευθέρωσης ή διάθεσης στην αγορά, ή ακούσιων ελευθερώσεων στο περιβάλλον (π.χ.
ΓΤΟ προοριζόµενοι για επεξεργασία),
— τους τρόπους διασποράς βιώσιµου υλικού (π.χ. σπόροι, σπόρια κ.λπ.) µέσω των ανέµων, των υδάτων, των ζώων κ.λπ.,
— το συγκεκριµένο περιβάλλον (συγκεκριµένη τοποθεσία ή περιοχή): για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση τοποθεσία ανά
τοποθεσία ή περιοχή ανά περιοχή, ίσως είναι χρήσιµο να ταξινοµούνται τα στοιχεία ανά ενδιαίτηµα, απεικονίζοντας πτυχές
του περιβάλλοντος υποδοχής που είναι συναφείς µε τον ΓΤΟ (για παράδειγµα αρχεία βοτανικής για τη συχνότητα µε την
οποία απαντώνται διασταυρώσιµα άγρια συγγενή είδη των γενετικώς τροποποιηµένων φυτών στα διάφορα γεωργικά ή
φυσικά ενδιαιτήµατα της Ευρώπης).
Είναι επίσης σηµαντικό να αξιολογηθεί το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ένας µεµονωµένος ΓΤΟ ή ένας συγκεκριµένος
αριθµός ΓΤΟ ενός ορισµένου είδους είναι γενικά πιθανό να επιζήσει και την ευκολία µε την οποία µπορεί να διαδοθεί και να
εγκατασταθεί σε ποικίλα ενδιαιτήµατα. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις µορφές που επιτρέπουν την αναπαραγωγή ή την
επιβίωση ή βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση, όπως:
— για τα φυτά: βιωσιµότητα της γύρεως, των σπόρων και των βλαστητικών δοµών,
— για τους µικροοργανισµούς: η βιωσιµότητα των σπορίων ως µορφών επιβίωσης ή το δυναµικό των µικροοργανισµών να
περάσουν σε βιώσιµη αλλά όχι καλλιεργήσιµη κατάσταση.
Το συνολικό δυναµικό διασποράς µπορεί να ποικίλλει αρκετά (αναλόγως του είδους, της γενετικής τροποποίησης και του
περιβάλλοντος υποδοχής, παραδείγµατος χάριν καλλιέργεια φυτών στην έρηµο σε σύγκριση µε ιχθυοκαλλιέργεια στη
θάλασσα).
— Η µεταφορά του εισαχθέντος γενετικού υλικού σε άλλους οργανισµούς ή και στον ίδιο οργανισµό, είτε γενετικά
τροποποιηµένο είτε όχι
Ένας δυνητικός κίνδυνος θα µπορούσε να οδηγήσει σε δυσµενείς επιπτώσεις µέσω µεταφοράς γονιδίων εντός του ίδιου είδους
ή σε άλλα είδη (κάθετη και οριζόντια µεταφορά γονιδίων). Η ταχύτητα και η έκταση της µεταφοράς γονιδίων σε άλλα είδη
(συνήθως φυλετικά συµβατά όταν πρόκειται για ανώτερους οργανισµούς) εξαρτάται για παράδειγµα από:
— τις αναπαραγωγικές ιδιότητες του ίδιου του ΓΤΟ, συµπεριλαµβανόµενων των τροποποιηµένων αλληλουχιών,
— τις συνθήκες ελευθέρωσης, και ιδίως περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το κλίµα (π.χ. άνεµος),
— τις διαφορές στη βιολογία αναπαραγωγής,
— τις γεωργικές πρακτικές,
— τη διαθεσιµότητα πιθανών εταίρων για διασταύρωση,
— τους φορείς µεταφοράς και επικονίασης (παραδείγµατος χάριν έντοµα ή πουλιά, ζώα γενικά),
— τη διαθεσιµότητα ξενιστών για παράσιτα.
Η εµφάνιση συγκεκριµένων δυσµενών επιπτώσεων µέσω της µεταφοράς γονιδίων µπορεί να συνδέεται µε τον αριθµό ΓΤΟ που
ελευθερώνονται. Τηρουµένων των αναλογιών, µεγάλες εκτάσεις µε διαγονιδιακά φυτά ενδέχεται να έχουν τελείως διαφορετικό
δυναµικό µεταφοράς γονιδίων από αυτό µιας µικρής έκτασης µε τα ίδια φυτά. Είναι επιπλέον πολύ σηµαντικό να δίνονται
ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για την ύπαρξη πιθανών δεκτών ή εταίρων για διασταύρωση (για τα φυτά που βρίσκονται σε
λογική απόσταση).
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Για τα ανώτερα φυτά και τα ζώα, πρέπει να γίνονται περαιτέρω διακρίσεις όσον αφορά την πιθανή µεταφορά γονιδίων εντός
του ίδιου είδους, σε είδη µε στενή συγγένεια, µε µακρινή συγγένεια ή σε µη συγγενή είδη.
Στην περίπτωση µικροοργανισµών, η οριζόντια µεταφορά γονιδίων παίζει σηµαντικότερο ρόλο. Ορισµένο γενετικό υλικό
µεταφέρεται εύκολα µεταξύ στενότερα συνδεδεµένων οργανισµών (παραδείγµατος χάριν µέσω πλασµιδίων ή φάγων). Ο εν
δυνάµει ταχύς ρυθµός αύξησης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτρέψει τη µεταφορά γονιδίων σε σχετικά υψηλά επίπεδα
σε σύγκριση µε τους ανώτερους οργανισµούς.
Η µεταφορά διαγονιδίων µπορεί να οδηγήσει σε µικτό πληθυσµό ΓΤΟ ή σε διαφορετικούς συνδυασµούς γονιδίων-φυτών µετά
από κάποιο χρονικό διάστηµα, που µπορούν κατόπιν να δηµιουργήσουν πολύπλοκα σχήµατα ιδιαιτέρως µακροπρόθεσµων
(δυσµενών) επιπτώσεων. Αυτά θα γίνονται πολυπλοκότερα καθώς περισσότερο διαγονιδιακό υλικό µεταφέρεται σε ένα
πληθυσµό (π.χ. συσσώρευση γονιδίων).
Σε µερικές περιπτώσεις, η µέθοδος γενετικής τροποποίησης µπορεί να επηρεάσει τη µεταφορά γονιδίων, παραδείγµατος χάριν
όταν πρόκειται για µη ενσωµατωµένα πλασµίδια ή φορείς ιού. Η µέθοδος γενετικής τροποποίησης µπορεί επίσης να ελαττώσει
τον κίνδυνο µεταφοράς γονιδίων (π.χ. µετατροπή των χλωροπλαστών).
Η µεταφορά γονιδίων µπορεί να οδηγήσει σε δυσαποδοµησιµότητα του εισαχθέντος γενετικού υλικού στους φυσικούς
πληθυσµούς. Εάν ένας ΓΤΟ διαθέτει την ικανότητα για µεταφορά γονιδίων, αυτό δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι παρουσιάζει
εγγενή κίνδυνο και δεν θα αλλάξει οπωσδήποτε η ικανότητά του να επιβιώσει, να εγκατασταθεί ή να προκαλέσει δυσµενείς
επιπτώσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από το γενετικό υλικό, τα είδη και το περιβάλλον υποδοχής που συµπεριλαµβάνει και τους
πιθανούς δέκτες.
— Φαινοτυπική και γενετική αστάθεια
Πρέπει να εξετάζεται σε ποιο βαθµό η γενετική σταθερότητα ή αστάθεια µπορούν να οδηγήσουν σε φαινοτυπική σταθερότητα
ή αστάθεια και να έχουν ως αποτέλεσµα δυνητικό κίνδυνο. Η αστάθεια της γενετικής τροποποίησης µπορεί να οδηγήσει, σε
ορισµένες περιπτώσεις, σε επαναφορά στον φαινότυπο του άγριου τύπου. Θα πρέπει επίσης να εξετάζονται και άλλες
περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα:
— εάν σε µια διαγονιδιακή σειρά φυτού που περιέχει περισσότερα από ένα διαγονίδια, κατά την επακόλουθη διαδικασία
διαχωρισµού των χαρακτήρων διαχωριστούν αυτά τα διαγονίδια στα θυγατρικά κύτταρα, θα ήταν δυνατόν να προκύψουν
φυτά µε λιγότερα διαγονίδια αλλά µε νέους φαινότυπους,
— εάν οι εξασθενηµένες µεταλλάξεις µπορούν, λόγω αστάθειας (εξαιτίας της κατασκευής της συγκεκριµένης µετάλλαξης) να
επανέλθουν σε δραστική κατάσταση,
— εάν η αναπαραγωγή των διαγονιδίων επιφέρει την αδρανοποίηση των γονιδίων,
— εάν ο αριθµός αντιγράφων είναι πολύ σηµαντικός,
— εάν η επανεισαγωγή µετατρέψιµων στοιχείων οδηγεί σε νέους φαινότυπους, λόγω της αδρανοποίησης του διαγονίδιου από
την εισαγωγή κινητών γενετικών στοιχείων,
— εάν το επίπεδο έκφρασης διαγονιδίων είναι σηµαντικό (παραδείγµατος χάριν µια πολύ χαµηλή έκφραση µιας τοξικής
ουσίας), η γενετική αστάθεια του ή των ρυθµιστικών στοιχείων µπορεί να οδηγήσει σε εντονότερη έκφραση του
διαγονιδίου.
Η φαινοτυπική αστάθεια µπορεί να προκύψει από την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας,
εποµένως στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να εξετάζεται η επίδραση των περιβαλλοντικών και αγρονοµικών
παραγόντων στην έκφραση των διαγονιδίων.
Εάν η έκφραση του διαγονιδίου περιορίζεται σε κάποιο τµήµα του ΓΤΟ (παραδείγµατος χάριν σε κάποιο ιστό του φυτού), η
αστάθεια της ρύθµισης θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα να εκφραστεί το διαγονίδιο σε ολόκληρο τον οργανισµό. Σε αυτό
το πλαίσιο, τα σήµατα ρύθµισης (π.χ. υποκινητές) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.
Θα πρέπει επίσης να εξετάζεται η έκφραση του διαγονίδιου σε κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή του κύκλου ζωής του
οργανισµού ή υπό συγκεκριµένες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ενδέχεται να έχουν εισαχθεί στον ΓΤΟ ειδικά διαγονίδια στειρότητας ώστε να καταστεί στείρος (π.χ. για να παρεµποδιστεί η
µεταφορά και διάδοση ορισµένων διαγονιδίων). Η αστάθεια των διαγονιδίων στειρότητας θα µπορούσε να οδηγήσει στην
επανενεργοποίηση της γονιµότητας του φυτού επιτρέποντας τη διάδοση των διαγονιδίων, η οποία θα µπορούσε να επιφέρει
δυσµενείς επιπτώσεις.
Η σταθερότητα των διάφορων διαγονιδίων, όχι µόνο στον αρχικό ΓΤΟ αλλά και στους απογόνους του, είναι σηµαντική, ιδίως
για τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις.
— Αλληλεπιδράσεις µε άλλους οργανισµούς (εκτός από την ανταλλαγή γενετικού υλικού/γύρεως)
Οι πιθανές αλληλεπιδράσεις µε άλλους οργανισµούς, και µε άλλους ΓΤΟ, πρέπει να εκτιµώνται προσεκτικά, λαµβάνοντας
υπόψη την πολυπλοκότητα των πολυτροφικών αλληλεπιδράσεων. Στις άµεσα δυνητικά επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις οι οποίες
θα µπορούσαν να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις περιλαµβάνονται:
— η έκθεση των ατόµων (π.χ. αγρότες, καταναλωτές),
— η έκθεση των ζώων,
— ο ανταγωνισµός για φυσικούς πόρους, όπως έδαφος, περιοχή, νερό, φως,
— η µετακίνηση των φυσικών πληθυσµών άλλων οργανισµών,
— η ελευθέρωση τοξικών ουσιών,
— διαφορετικά αυξητικά σχήµατα.
Γενικά, εάν η γενετική τροποποίηση ενισχύει τη βιολογική ικανότητα επιβίωσης, ο ΓΤΟ µπορεί να εισβάλει στα νέα
περιβάλλοντα και να αντικαταστήσει τα υφιστάµενα είδη. Συχνά, η εµφάνιση συγκεκριµένων δυσµενών επιπτώσεων είναι
αναλογική µε την κλίµακα της ελευθέρωσης.
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— Αλλαγές στη διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένων, όπου εφαρµόζεται, των γεωργικών πρακτικών
Η αναγκαιότητα για αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες, ως αναπόφευκτη συνέπεια της σκόπιµης ελευθέρωσης του ΓΤΟ,
πρέπει να εκτιµάται βάσει των υφιστάµενων διαδικασιών. Οι αλλαγές στη διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων θα
µπορούσαν για παράδειγµα να αφορούν:
— τη σπορά, τη φύτευση, την ανάπτυξη, τη συγκοµιδή ή τη µεταφορά καλλιεργειών (π.χ. τη φύτευση σε µικρούς ή µεγάλους
αγρούς), το χρονοδιάγραµµα,
— την αµειψισπορά (π.χ. καλλιέργεια του ίδιου είδους φυτού κάθε έτος ή κάθε τέσσερα έτη),
— την αντιµετώπιση των ασθενειών και των παρασίτων (π.χ. τύπος και δόσεις των εντοµοκτόνων για τα φυτά, ή των
αντιβιοτικών για τα ζώα ή εναλλακτικά µέτρα),
— τη διαχείριση της ανθεκτικότητας (π.χ. είδος και δόσεις ζιζανιοκτόνων για φυτά ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα ή νέες µορφές
βιολογικού ελέγχου µέσω των πρωτεϊνών Bt ή επίπτωση των ιών),
— την αποµόνωση στα χερσαία και υδατικά γεωργικά συστήµατα (π.χ. αποστάσεις αποµόνωσης για τις καλλιέργειες φυτών ή
ποιότητα της αποµόνωσης στις ιχθυοκαλλιέργειες),
— γεωργικές πρακτικές (καλλιέργειες µε ΓΤΟ και µη διαγονιδιακές καλλιέργειες, συµπεριλαµβανόµενων των βιολογικών
καλλιεργειών),
— διαχείριση µη γεωργικών συστηµάτων (π.χ. αποστάσεις αποµόνωσης των φυσικών ενδιαιτηµάτων από περιοχές φύτευσης
ΓΤΟ).
4.2.2. Στάδιο 2: Αξιολόγηση των δυνητικών συνεπειών κάθε δυσµενούς επίπτωσης, εάν εµφανιστεί
Πρέπει να αξιολογείται το µέγεθος των συνεπειών κάθε δυνητικής δυσµενούς επίπτωσης
Εκτός από την πιθανότητα να εµφανιστεί ένα πιθανό επιβλαβές χαρακτηριστικό (βλέπε σηµείο 4.2.3, στάδιο 3), το µέγεθος των
συνεπειών αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της αξιολόγησης του κινδύνου. Το µέγεθος είναι η έκταση την οποία θα λάβουν οι
συνέπειες από την εκδήλωση οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου που ενέχει ο ΓΤΟ ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε σκόπιµη
ελευθέρωση ή διάθεση στην αγορά.
Το µέγεθος πρέπει να κρίνεται σε σχέση µε την αφετηρία αναφοράς και είναι πιθανό να επηρεάζεται από:
— τη γενετική κατασκευή,
— κάθε προσδιορισµένη δυσµενή επίπτωση,
— τον αριθµό των ΓΤΟ που ελευθερώνονται (την κλίµακα),
— το περιβάλλον στο οποίο ο ή οι ΓΤΟ πρόκειται να ελευθερωθούν,
— τις συνθήκες της ελευθέρωσης, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ελέγχου,
— το συνδυασµό των ανωτέρω.
Για κάθε δυσµενή επίπτωση που προσδιορίζεται, πρέπει να αξιολογηθούν οι συνέπειες σε άλλους οργανισµούς, πληθυσµούς, είδη
ή οικοσυστήµατα που εκτίθενται στον ΓΤΟ. Εποµένως, απαιτείται λεπτοµερής γνώση του περιβάλλοντος στο οποίο ο ΓΤΟ
πρόκειται να ελευθερωθεί (τοποθεσία, περιοχή) και του τρόπου ελευθέρωσης. Οι συνέπειες θα ποικίλλουν από «αµελητέες» ή
ασήµαντες και αυτοπεριοριστικές έως «µεγάλες» ή σηµαντικές, οι οποίες είτε έχουν άµεση και σοβαρή δυσµενή επίπτωση είτε
πιθανώς οδηγούν σε µακροπρόθεσµες, µόνιµες δυσµενείς επιπτώσεις.
Το µέγεθος πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να εκφράζεται ποσοτικά ως «µεγάλο», «µέτριο», «µικρό» ή «αµελητέο». Σε ορισµένες
περιπτώσεις, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί κάποια δυσµενής επίπτωση σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ο κίνδυνος που συνδέεται µε αυτή τη συγκεκριµένη δυσµενή επίπτωση µπορεί να εκτιµηθεί ως «αµελητέος» ή
«ασήµαντος».
Στη συνέχεια δίνονται ορισµένα πολύ γενικά παραδείγµατα. ∆εν πρόκειται για αυστηρούς ή αποκλειστικούς ορισµούς, αλλά µόνο
για ενδεικτικά των πτυχών που θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη όταν σταθµίζονται οι συνέπειες.
— «Συνέπειες µεγάλου µεγέθους» µπορούν να θεωρηθούν σηµαντικές αλλαγές του αριθµού ενός ή περισσότερων ειδών άλλων
οργανισµών, µαζί µε τα απειλούµενα µε εξαφάνιση και τα ωφέλιµα είδη, οι οποίες συµβαίνουν βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα. Αυτές οι αλλαγές µπορούν να φτάνουν µέχρι την πλήρη εξαφάνιση ενός είδους που οδηγεί σε αρνητική επίπτωση στη
λειτουργία του οικοσυστήµατος ή/και άλλων συνδεδεµένων µε αυτό οικοσυστηµάτων. Παρόµοιες αλλαγές πιθανώς δεν θα
είναι εύκολα αναστρέψιµες και οποιαδήποτε αποκατάσταση του οικοσυστήµατος θα είναι αναµφίβολα αργή.
— «Συνέπειες µετρίου µεγέθους» µπορούν να θεωρηθούν σηµαντικές αλλαγές στις πυκνότητες πληθυσµών άλλων οργανισµών,
αλλά όχι µια αλλαγή η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε ολική εξαφάνιση ενός είδους ή οποιασδήποτε σηµαντική επίπτωση
σε απειλούµενα µε εξαφάνιση ή ωφέληµα είδη. Οι παροδικές σηµαντικές αλλαγές σε πληθυσµούς µπορούν να θεωρηθούν ως
µέτριες συνέπειες εφόσον είναι πιθανό να είναι αντιστρέψιµες. Στις µέτριες συνέπειες µπορούν να περιλαµβάνονται οι
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει καµία σοβαρή αρνητική επίπτωση στη λειτουργία του οικοσυστήµατος.
— «Συνέπειες µικρού µεγέθους» µπορούν να θεωρηθούν µη σηµαντικές αλλαγές στις πυκνότητες πληθυσµών άλλων οργανισµών
που δεν οδηγούν στην ολική εξαφάνιση κανενός πληθυσµού ή είδους άλλων οργανισµών και που δεν έχουν καµία αρνητική
επίπτωση στη λειτουργία του οικοσυστήµατος. Οι µόνοι οργανισµοί που θα µπορούσαν να επηρεαστούν, βραχυπρόθεσµα ή
µακροπρόθεσµα, πρέπει να είναι µη απειλούµενα είδη που δεν απειλούνται µε εξαφάνιση και δεν είναι ωφέλιµα.
— «Αµελητέες συνέπειες» θα σηµαίνει ότι δεν έχουν προκληθεί σηµαντικές αλλαγές σε οποιοδήποτε πληθυσµό του περιβάλλοντος ή σε οποιοδήποτε οικοσύστηµα.
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Τα ανωτέρω παραδείγµατα λαµβάνουν υπόψη τις πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις των ΓΤΟ σε πληθυσµούς αλλά, σε ορισµένες
περιπτώσεις, θα πρέπει ίσως να εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις σε κάθε οργανισµό. Ένας µόνο δυνητικός κίνδυνος θα µπορούσε
να έχει περισσότερες από µία (δυσµενείς) επιπτώσεις και το µέγεθος καθεµιάς από τις δυσµενείς επιπτώσεις µπορεί να είναι
διαφορετικό. Οι δυσµενείς επιπτώσεις ενός µεµονωµένου κινδύνου στην υγεία του ανθρώπου και στα γεωργικά και φυσικά
ενδιαιτήµατα µπορεί να ποικίλλει.
Οι πιθανές συνέπειες θα µπορούσαν να συνοψιστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις οικολογικές οντότητες που
ενδεχοµένως επηρεαστούν (π.χ. είδη, πληθυσµοί, τροφικά επίπεδα, οικοσυστήµατα) και να συµπεριλαµβάνουν τις πιθανές
επιπτώσεις και το βαθµό αβεβαιότητας.

4.2.3. Στάδιο 3: Αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισης κάθε δυνητικής δυσµενούς επίπτωσης που έχει εντοπιστεί
Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο προβλέπεται η ελευθέρωση του/των ΓΤΟ καθώς και ο τρόπος ελευθέρωσης
επηρεάζουν καθοριστικά την αξιολόγηση του ενδεχόµενου ή της πιθανότητας να εµφανισθεί µια δυσµενής επίπτωση.
Παράλληλα µε το µέγεθος των συνεπειών των κινδύνων (βλέπε σηµείο 4.2.2.2, στάδιο 2) η πιθανότητα να εµφανιστούν δυσµενείς
επιπτώσεις είναι ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της αξιολόγησης του κινδύνου. Στο παρόν στάδιο εκτιµάται πόσο πιθανό είναι να
εµφανιστούν πράγµατι οι δυσµενείς επιπτώσεις. Σε µερικές περιπτώσεις πρέπει να εξετάζονται και η πιθανότητα και η συχνότητα.
Όπως στο στάδιο 2 (αξιολόγηση των δυνητικών συνεπειών κάθε δυσµενούς επίπτωσης, εάν εµφανιστεί) εκτός από τον ίδιο τον
δυνητικό κίνδυνο, ο αριθµός ΓΤΟ, το περιβάλλον υποδοχής και οι συνθήκες της ελευθέρωσης είναι σηµαντικές για τον καθορισµό
της πιθανότητας. Οι κλιµατολογικές, γεωγραφικές, εδαφικές και δηµογραφικές συνθήκες και οι τύποι χλωρίδας και πανίδας που
είναι παρόντες στο περιβάλλον υποδοχής είναι µερικά από τα σηµαντικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Για να εκτιµηθεί η ικανότητα επιβίωσης, είναι εποµένως σκόπιµο να εκτιµηθεί το ποσοστό ΓΤΟ που είναι πιθανό να επιζήσουν,
ανεξαρτήτως των µέτρων διαχείρισης του κινδύνου που προβλέπονται σε περίπτωση σκόπιµης ελευθέρωσης ή διάθεσης στην
αγορά. Στην περίπτωση που είναι πιθανή η µεταφορά γονιδίων, πρέπει να εξετάζεται ο πιθανός αριθµός τέτοιων συµβάντων ή η
έκταση στην οποία θα συµβούν. Εάν ο ΓΤΟ έχει παθογόνα ή τοξικά χαρακτηριστικά, πρέπει να εκτιµηθεί το ποσοστό των
οργανισµών στόχων στο περιβάλλον που είναι πιθανό να επηρεαστούν.
Επίσης η πιθανότητα να εµφανιστεί µια επίπτωση εξαρτάται επίσης από τα συγκεκριµένα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου που
µπορούν να αποτρέψουν την εµφάνιση του εν λόγω κινδύνου (π.χ. εάν η διασπορά γύρεως καταστεί αδύνατη καταστρέφοντας την
ανθοταξία).
Για κάθε δυσµενή επίπτωση που προσδιορίζεται, η σχετική πιθανότητα των συνεπειών δεν µπορεί πιθανώς να εκτιµηθεί ποσοτικά,
αλλά µπορεί να εκφραστεί ως «µεγάλη», «µέτρια», «µικρή» ή «αµελητέα».
Τα ανωτέρω παραδείγµατα λαµβάνουν υπόψη τις πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις των ΓΤΟ σε πληθυσµούς αλλά, σε ορισµένες
περιπτώσεις, θα πρέπει ίσως να εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις σε κάθε οργανισµό. Ένας µόνο δυνητικός κίνδυνος θα µπορούσε
να έχει περισσότερες από µία (δυσµενείς) επιπτώσεις και η πιθανότητα καθεµιάς από τις δυσµενείς επιπτώσεις µπορεί να είναι
διαφορετική. Οι δυσµενείς επιπτώσεις ενός µεµονωµένου κινδύνου στην υγεία του ανθρώπου και στα γεωργικά και φυσικά
ενδιαιτήµατα µπορεί να ποικίλλει.
Οι πιθανές συνέπειες θα µπορούσαν να συνοψιστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις οικολογικές οντότητες που
ενδεχοµένως επηρεαστούν (π.χ. είδη, πληθυσµοί, τροφικά επίπεδα, οικοσυστήµατα) και να συµπεριλαµβάνουν την πιθανή επίπτωση
και το επίπεδο αβεβαιότητας.

4.2.4. Στάδιο 4: Αξιολόγηση της επικινδυνότητας κάθε προσδιορισµένου χαρακτηριστικού του/των ΓΤΟ
Πρέπει κατά το δυνατόν και σύµφωνα µε την επιτευχθείσα πρόοδο να εκτιµάται ο κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου ή το
περιβάλλον που δηµιουργεί κάθε προσδιορισµένο χαρακτηριστικό του ΓΤΟ που ενδέχεται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις, µε
συνδυασµό της πιθανότητας να εµφανισθεί η δυσµενής επίπτωση και του µεγέθους των συνεπειών, εάν εµφανισθεί.
Βάσει των συµπερασµάτων από τα στάδια 2 και 3, πρέπει, για κάθε κίνδυνο που προσδιορίστηκε στο στάδιο 1, να γίνεται
αξιολόγηση του κινδύνου να σηµειωθούν δυσµενείς επιπτώσεις. Και πάλι δεν είναι πιθανό να είναι δυνατή η ποσοτική αξιολόγηση.
Για κάθε κίνδυνο πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
— το µέγεθος των συνεπειών («µεγάλο», «µέτριο», «µικρό» ή «αµελητέο»),
— η πιθανότητα δυσµενών επιπτώσεων («µεγάλη», «µέτρια», «µικρή» ή «αµελητέα»),
— σε περίπτωση που ένας δυνητικός κίνδυνος έχει περισσότερες από µία δυσµενείς επιπτώσεις, το µέγεθος και η πιθανότητα
κάθε µεµονωµένης δυσµενούς επίπτωσης.
Κάθε ΓΤΟ πρέπει να εξετάζεται για κάθε περίπτωση χωριστά. Κάθε γενική προσπάθεια ποσοτικής αποτίµησης των προαναφερόµενων πρέπει να γίνεται µε πολλή προσοχή. Για παράδειγµα, σε µια περίπτωση το µεγάλο µέγεθος των συνεπειών µιας δυσµενούς
επίπτωσης µπορεί να συνδυαστεί µε µια αµελητέα πιθανότητα να συµβεί, µε αποτέλεσµα να υπάρχει όλο το φάσµα, από µεγάλο
κίνδυνο έως αµελητέο κίνδυνο. Το αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί από τις περιστάσεις της περίπτωσης και τη στάθµιση ορισµένων
παραγόντων από τον κοινοποιούντα, οι οποίοι θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς και να αιτιολογούνται στην υποβαλλόµενη
αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου.
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Πρέπει να περιγράφεται η συνολική αβεβαιότητα για κάθε προσδιορισµένο κίνδυνο και να συµπεριλαµβάνεται τεκµηρίωση σχετικά
µε:
— τις υποθέσεις και παρεκτάσεις που έγιναν σε διάφορα επίπεδα στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου,
— τις διάφορες επιστηµονικές εκτιµήσεις και απόψεις,
— τις αβεβαιότητες,
— τα γνωστά όρια των µέτρων µετριασµού,
— τα συµπεράσµατα που µπορεί να προκύψουν από τα στοιχεία.
Παρόλο που η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να βασίζεται σε αποτελέσµατα που µπορούν να µετρηθούν
ποσοτικά, είναι πιθανό πολλά από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης να πρέπει να είναι ποιοτικά. Είναι ωστόσο απαραίτητο, όπου
είναι δυνατόν, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου, ακόµα κι αν είναι ποιοτικά, να συσχετίζονται µε
άλλα (για παράδειγµα να δίνονται σε σύγκριση µε αυτά ενός µη γενετικώς τροποποιηµένου οργανισµού αναφοράς).
4.2.5. Στάδιο 5: Εφαρµογή στρατηγικών διαχείρισης της επικινδυνότητας µιας σκόπιµης ελευθέρωσης ΓΤΟ ή διάθεσης ΓΤΟ
στην αγορά
Στην αξιολόγηση του κινδύνου µπορούν να προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που χρειάζονται λήψη µέτρων διαχείρισης, καθώς και
ο καλύτερος τρόπος διαχείρισής τους και θα πρέπει να ορίζεται µια στρατηγική διαχείρισης του κίνδυνου.
Πριν από την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης του κινδύνου, πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα λήψης προληπτικών µέτρων για
τροποποίηση της ελευθέρωσης, κατά προτίµηση έως ότου ο κίνδυνος καταστεί αµελητέος. Παραδείγµατος χάριν, τα γενετικά
στοιχεία, που µπορούν να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις ή είναι ακαθόριστα, πρέπει να αποφεύγονται στη διαδικασία
κατασκευής του γονιδίου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, αυτά τα γενετικά στοιχεία πρέπει κατά προτίµηση να αφαιρούνται από τον
ΓΤΟ σε µεταγενέστερο στάδιο, αλλά πριν από τη σκόπιµη ελευθέρωση ή διάθεσή του στην αγορά.
Αυτό το στοιχείο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στα στάδια 1 έως 4. Η διαχείριση του κινδύνου πρέπει να ελέγχει ένα
προσδιορισµένο κίνδυνο και να καλύπτει τις αβεβαιότητες. Τα µέτρα προστασίας πρέπει να είναι ανάλογα µε το επίπεδο του
κινδύνου και ανάλογα µε το επίπεδο αβεβαιότητας. Όταν σχετικά στοιχεία καθίστανται διαθέσιµα σε µεταγενέστερο στάδιο, η
διαχείριση του κινδύνου πρέπει να προσαρµόζεται σύµφωνα µε τα νέα αυτά δεδοµένα.
Για να µειώσουν τον κίνδυνο µε διαχείρισή του, τα µέτρα πρέπει σαφώς να επιτυγχάνουν αυτό το σκοπό. Παραδείγµατος χάριν,
εάν υπάρχει κίνδυνος ένα τοξικό για τα έντοµα γονίδιο το οποίο έχει εισαχθεί σε φυτό προς καλλιέργεια να µεταφερθεί σε
συγγενή είδη φυτών, στα κατάλληλα µέτρα ελέγχου µπορεί να περιλαµβάνεται η εδαφική και χρονική αποµόνωση από αυτά τα
συγγενή είδη ή ίσως η µετάθεση της τοποθεσίας ελευθέρωσης σε περιοχή όπου δεν υπάρχει έκθεση στον συγκεκριµένο κίνδυνο
(π.χ. στα συγκεκριµένα είδη φυτών).
Οι στρατηγικές διαχείρισης µπορούν να περιλαµβάνουν µέτρα αποµόνωσης σε κάθε σχετικό στάδιο του χειρισµού και της χρήσης
των ΓΤΟ. Μπορούν επίσης να περιλαµβάνουν ευρύ φάσµα µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων διάφορων µέσων αποµόνωσης της
αναπαραγωγής, φυσικούς ή βιολογικούς φραγµούς, µηχανές καθαρισµού ή περιέκτες σε επαφή µε τους ΓΤΟ κ.λπ.
Οι αναλυτικές διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου θα εξαρτώνται από:
— τη χρήση του ΓΤΟ (τύπος και κλίµακα της σκόπιµης ελευθέρωσης ή της διάθεσης στην αγορά),
— τον τύπο του ΓΤΟ (π.χ. γενετικά τροποποιηµένοι µικροοργανισµοί, ανώτερα ετήσια φυτά, ανώτερα πολυετή φυτά, ζώα, ΓΤΟ
µε µία µόνον ή πολλαπλές τροποποιήσεις, ένα ή διάφορα είδη ΓΤΟ),
— το γενικό τύπο του ενδιαιτήµατος (π.χ. βιογεωχηµική κατάσταση, κλίµα, διαθεσιµότητα εταίρων για διασταύρωση εντός ενός
είδους και µεταξύ ειδών, κέντρα προέλευσης, σύνδεση των διαφορετικών ενδιαιτηµάτων),
— τον τύπο γεωργικού ενδιαιτήµατος (π.χ. γεωργία, δασοπονία, υδατοκαλλιέργεια, γεωργικές περιοχές, έκταση των τοποθεσιών,
αριθµός διαφορετικών ΓΤΟ),
— τον τύπο φυσικού ενδιαιτήµατος (π.χ. καθεστώς διατηρηµένων περιοχών).
Πρέπει να υπάρχει σαφής δήλωση σχετικά µε τι συνεπάγεται η διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τις αναγκαίες προσαρµογές
των πειραµάτων, τις συνθήκες διάθεσης στην αγορά κ.λπ. και τον επακόλουθο περιορισµό του κινδύνου που αναµένεται να
επιτευχθεί.
4.2.6. Στάδιο 6: Προσδιορισµός της συνολικής επικινδυνότητας των ΓΤΟ
Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της συνολικής επικινδυνότητας των ΓΤΟ, λαµβανοµένων υπόψη των τυχόν προτεινόµενων
στρατηγικών διαχείρισης του κινδύνου.
Βάσει του σταδίου 4 και, εάν κριθεί απαραίτητο, του σταδίου 5, πρέπει να εκτελεσθεί τελική αξιολόγηση του συνολικού κινδύνου,
στην οποία να συµπεριλαµβάνεται το µέγεθος και η πιθανότητα των δυσµενών επιπτώσεων του ΓΤΟ µε βάση το συνδυασµό των
κινδύνων από κάθε µεµονωµένη δυσµενή επίπτωση, συµπεριλαµβανόµενων των σωρευτικών επιπτώσεων από άλλους ΓΤΟ. Αυτή η
τελική αξιολόγηση πρέπει να εκφραστεί υπό µορφή συνοπτικής παρουσίασης των συνολικών κινδύνων από τη σκόπιµη
ελευθέρωση ή τη διάθεση στην αγορά και να συµπεριλαµβάνει τις γενικές αβεβαιότητες.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΤΟ Ή
ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Βάσει αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου η οποία διεξήχθη σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που
αναφέρονται στα τµήµατα 3 και 4, θα πρέπει στις κοινοποιήσεις να περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τα σηµεία που
απαριθµούνται στα τµήµατα ∆.1 ή ∆.2 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, µε σκοπό να παρέχεται βοήθεια στην
εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης ΓΤΟ ή της διάθεσής τους στην
αγορά.
Οι µελλοντικές εξελίξεις, ειδικά για οργανισµούς άλλους πλην των φυτών, µπορούν να δώσουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά µε
τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις κοινοποιήσεις.
6. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
6.1. Επανεξέταση και προσαρµογή µιας αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου
Η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου δεν πρέπει να θεωρείται στατική. Πρέπει να επανεξετάζεται και να προσαρµόζεται
τακτικά, και ενδεχοµένως να αλλάζει, ώστε να λαµβάνονται υπόψη τυχόν νέα στοιχεία (όπως προβλέπεται στα άρθρα 8 και 20 της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ). Τυχόν επανεξετάσεις θα πρέπει να εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την ακρίβεια
της αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου και της διαχείρισης του κινδύνου, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από την έρευνα,
από άλλες σκόπιµες ελευθερώσεις και από την παρακολούθηση. Η επανεξέταση θα εξαρτάται επίσης από το επίπεδο αβεβαιότητας
που έχει προσδιοριστεί στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου.
Μετά από κάθε παρόµοια αναθεώρηση, η αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου και η διαχείριση του κινδύνου πρέπει να
προσαρµόζονται και να αναβαθµίζονται καταλλήλως.
6.2. Επανεξέταση και προσαρµογή των οδηγιών για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου
Οι µελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο της γενετικής τροποποίησης ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία την προσαρµογή του
παραρτήµατος ΙΙ και των κατευθυντηρίων σηµειώσεων στην τεχνική πρόοδο. Αφού η Κοινότητα αποκτήσει επαρκή πείρα από τις
κοινοποιήσεις για την ελευθέρωση συγκεκριµένων ΓΤΟ στην Κοινότητα, ενδέχεται να είναι δυνατή η περαιτέρω διαφοροποίηση
των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για διαφορετικούς τύπους ΓΤΟ, π.χ. για τους µονοκύτταρους οργανισµούς, τα ψάρια ή τα
έντοµα, ή για συγκεκριµένες χρήσεις των ΓΤΟ, όπως η ανάπτυξη εµβολίων (παράρτηµα ΙΙΙ, τέταρτο εδάφιο).
Η επανεξέταση και προσαρµογή των οδηγιών για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη,
όπου έχει εφαρµογή, την ανάγκη για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο και την ανάγκη για ανάπτυξη περαιτέρω οδηγιών
βασισµένων στην πείρα —όπου είναι επαρκής— από ελευθερώσεις ορισµένων ΓΤΟ σε ορισµένα οικοσυστήµατα, σύµφωνα µε τα
κριτήρια του παραρτήµατος V (άρθρο 7 παράγραφος 1) της παρούσας οδηγίας, καθώς και την πείρα και τα επιστηµονικά
στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον σε σύνδεση µε τη διάθεση στην αγορά
ορισµένων ΓΤΟ (άρθρο 16 παράγραφος 2).
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουλίου 2002
που εξουσιοδοτεί την Ιταλία να επιτρέψει την εξαγωγή αρωµατισµένου ποτού µε βάση τον οίνο που δεν
συµµορφούται προς τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου για τη θέσπιση
των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων
οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών
προϊόντων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2773]
(Το κείµενο στην ιταλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2002/624/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Τα αρωµατισµένα ποτά που θα παρασκευασθούν µε τον
τρόπο αυτό δεν θα διατεθούν στην κοινοτική αγορά.

(7)

Η παρέκκλιση αυτή περιορίζεται χρονικά ώστε, µετά από την
πείρα που θα αποκτηθεί, να είναι δυνατόν να επανεξετασθεί
η τεχνική της αναγκαιότητα ή να τροποποιηθούν οι όροι και
η έκταση εφαρµογής της.

(8)

Η παρέκκλιση που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση
είναι σύµφωνη µε τη γνώµη της επιτροπής εφαρµογής για
τους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε
βάση τον οίνο και τα αρωµατισµένα κοκτέιλ αµπελοοινικών
προϊόντων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον
ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων
οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 11,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση παρεκκλίσεως που
προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1601/91 που έγινε από ιταλό επιχειρηµατία και αφορά αρωµατισµένο ποτό µε βάση τον οίνο που προορίζεται για εξαγωγή προς ορισµένες τρίτες χώρες.

(2)

Ο εν λόγω επιχειρηµατίας επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τη
χρωστική ταρτραζίνη (E102) στην παρασκευή αυτού του
αρωµατισµένου ποτού µε βάση τον οίνο.

(3)

∆εν είναι αποδεκτή η χρήση χρωστικών στην επεξεργασία
αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/91.

(4)

Η ταρτραζίνη είναι χρωστική τροφίµων που επιτρέπεται από
την οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τις χρωστικές
που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα (3), για την
παρασκευή άλλων αλκοολούχων ποτών και τροφίµων που
διατίθενται στην κοινοτική αγορά.

(5)

Εξετάζεται η χρήση της ταρτραζίνης για αρωµατισµένα ποτά
µε βάση τον οίνο που προορίζονται για τρίτες χώρες τις
οποίες το πρόσθετο αυτό επιτρέπεται νόµιµα σε αυτό τον
τύπο προϊόντος. Οι ποσότητες που αφορά είναι 30 000 εκατόλιτρα ετησίως. ∆εν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία στις χρησιµοποιούµενες δόσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία των σχετικών τρίτων κρατών.

(1) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1.
(3) ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εξουσιοδοτείται η Ιταλία να επιτρέψει έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005
την παρασκευή και την εξαγωγή προς ορισµένες τρίτες χώρες αρωµατισµένου ποτού µε βάση τον οίνο που θα χρωµατισθεί µε ταρτραζίνη (E102).
Τα προϊόντα που θα παρασκευαστούν µε τον τρόπο αυτό πρέπει να
ικανοποιούν τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις στα συγκεκριµένα
τρίτα κράτη. Η παρέκκλιση αυτή εφαρµόζεται για ετήσια παραγωγή
30 000 εκατολίτρων.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουλίου 2002
για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της απόφασης 2002/383/ΕΚ που προβλέπει ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά µε την κλασική πανώλη των χοίρων στη Γαλλία, στη Γερµανία και στο Λουξεµβούργο
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2824]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/625/ΕΚ)
Γερµανία και στο Λουξεµβούργο (4), η οποία τροποποιήθηκε
στη συνέχεια µε την απόφαση 2002/538/ΕΚ (5).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/EOK του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που
εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων ζώων
και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/
118/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2001, σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση της κλασικής πανώλης των χοίρων (3), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος
4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σε ορισµένες παραµεθόριες περιοχές µεταξύ της Γαλλίας,
της Γερµανίας και του Λουξεµβούργου διαπιστώθηκαν κρούσµατα κλασικής πανώλης των χοίρων.

(5)

Ενόψει της εξέλιξης της επιδηµιολογικής κατάστασης των
αγρίων χοίρων στη Γερµανία, ενδείκνυται να τροποποιηθεί
ελαφρώς η περιοχή που αφορούν τα εν λόγω µέτρα. Ως εκ
τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα και η απόφαση
2002/383/ΕΚ.

(6)

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
Το παράρτηµα της απόφασης 2002/383/ΕΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2

(2)

Εξεταζόµενες υπό το πρίσµα των εµπορικών συναλλαγών
ζώντων χοίρων, τα κρούσµατα αυτά είναι ικανά να θέσουν σε
κίνδυνο το ζωικό κεφάλαιο άλλων περιοχών της Κοινότητας.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

(3)

Η Γαλλία, η Γερµανία και το Λουξεµβούργο έχουν λάβει
µέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/89/ΕΚ.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2002.

(4)

Η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2002/383/ΕΚ, της 23ης
Μαΐου 2002, που προβλέπει ορισµένα µέτρα προστασίας
σχετικά µε την κλασική πανώλη των χοίρων στη Γαλλία, στη

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

ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.
ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49.
ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.
ΕΕ L 136 της 24.5.2002, σ. 22.
ΕΕ L 173 της 3.7.2002, σ. 39.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γαλλία:
— το έδαφος του διαµερίσµατος Moselle που βρίσκεται βορείως του ποταµού Moselle από τα σύνορα µε τη Γερµανία µέχρι
την πόλη Thionville και του αυτοκινητοδρόµου Α30 από την πόλη Thionville µέχρι τα σύνορα µε το Meurthe-et-Moselle,
— το έδαφος του διαµερίσµατος Meurthe-et-Moselle που βρίσκεται βορείως του αυτοκινητοδρόµου Α30/εθνικής οδού Ν52,
από τα σύνορα µε το Moselle µέχρι την πόλη Longwy, στα σύνορα µε το Βέλγιο.
Γερµανία:
— ολόκληρο το έδαφος της Ρηνανίας-Παλατινάτου, εκτός των περιοχών εκείνων που βρίσκονται ανατολικά του Ρήνου,
— στο Saarland: στο Kreis Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen,Wadern· στο Kreis Saarlouis: Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis· στο Kreis Sankt
Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey,
— οι ακόλουθες περιοχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας: στο Kreis Euskirchen: οι Gemeinden Dahlem, Blankenheim,
Bad Muenstereifel και Stadt Euskirchen Gemeinde Hellenthal· Gemeinde Kall·Stadt Mechernich: Gemeinde Nettersheim; στο Kreis Rhein-Sieg: Stadt Rheinbach, Gemeinde Swisttal, Stad Meckenheim στην περιοχή του Aachen: οι δήµοι
Simmerath και Monschau.
Λουξεµβούργο:
— ολόκληρο το έδαφος.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουλίου 2002
για την έγκριση του σχεδίου που υπέβαλε η Γαλλία για την εξάλειψη της κλασικής πανώλης των χοίρων
όσον αφορά τους άγριους χοίρους της περιοχής Moselle και Meurthe-et-Moselle
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2826]
(Το κείµενο στη γαλλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/626/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2001, σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση της κλασικής πανώλης των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος
1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Τον Απρίλιο του 2002 διαπιστώθηκαν κρούσµατα κλασικής
πανώλης των χοίρων στους αγριόχοιρους του διοικητικού
διαµερίσµατος Moselle της Γαλλίας στα σύνορα µε το
διοικητικό διαµέρισµα Meurthe-et-Moselle, στο Λουξεµβούργο και στη Γερµανία.
Οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της
οδηγίας 2001/89/ΕΚ, ένα σχέδιο εξάλειψης της κλασικής
πανώλης των χοίρων που αφορούσε τους αγριόχοιρους του
διοικητικού διαµερίσµατος Moselle και του όµορου διαµερίσµατος Meurthe-et-Moselle.
Το υποβληθέν σχέδιο εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι συµµορφούται προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/89/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.

(4)

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
Εγκρίνεται το σχέδιο που υπέβαλε η Γαλλία για την εξάλειψη της
κλασικής πανώλης των χοίρων όσον αφορά τους άγριους χοίρους
του διοικητικού διαµερίσµατος Moselle και Meurthe-et-Moselle.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 2002
σχετικά µε τη σύσταση της οµάδας των ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/627/ΕΚ)
έπειτα από τη µεταφορά τους στην εθνική νοµοθεσία, ιδίως
των κανόνων που αφορούν την καθηµερινή εποπτεία της
αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας,
(4)

Η ανάγκη συνεπούς εφαρµογής των συναφών κανόνων σε
όλα τα κράτη µέλη είναι ουσιαστικής σηµασίας για την επιτυχή ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο
καθορίζονται στόχοι προς επίτευξη και προβλέπεται πλαίσιο
δράσης για τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, παρέχοντάς τους
σε ορισµένα πεδία την ευχέρεια να εφαρµόζουν τους κανόνες
υπό το πρίσµα των εθνικών συνθηκών.

(5)

Θα ήταν σκόπιµο να συσταθεί οµάδα των ευρωπαϊκών ρυθµιστικών φορέων για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εφεξής καλούµενη «η οµάδα») µε σκοπό την
παροχή συµβουλών και την επικούρηση της Επιτροπής στο
πεδίο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(6)

Η οµάδα θα πρέπει να αποτελέσει διεπαφή µεταξύ εθνικών
ρυθµιστικών αρχών και Επιτροπής κατά τρόπο ώστε να
συµβάλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει
επίσης να παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ
εθνικών ρυθµιστικών αρχών και της Επιτροπής, υπό
καθεστώς διαφάνειας, ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα
κράτη µέλη η συνεπής εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(7)

Η οµάδα θα πρέπει να λειτουργεί ως φορέας προβληµατισµού, συζήτησης και παροχής συµβουλών µε αποδέκτη την
Επιτροπή στο πεδίο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων σχετικών µε την εφαρµογή και
αναθεώρηση της σύστασης περί συναφών αγορών προϊόντων
και υπηρεσιών, καθώς και στην κατάρτιση της απόφασης
περί διακρατικών αγορών.

(8)

Μεταξύ της οµάδας και της επιτροπής επικοινωνιών που
καθιερώνεται από την οδηγία πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχει
στενή συνεργασία. Οι εργασίες της οµάδας δεν παρεµβαίνουν στις εργασίες της εν λόγω επιτροπής.

(9)

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται συνεργασία µε την επιτροπή
ραδιοφάσµατος της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης
Μαρτίου 2002, σχετικά µε κανονιστικό πλαίσιο για πολιτική
ραδιοφάσµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση για το
ραδιοφάσµα) (5), µε την οµάδα πολιτικής ραδιοφάσµατος της

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

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

Έχει θεσπιστεί νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία
2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό ρυθµιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (1), την οδηγία 2002/19/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης
Μαρτίου 2002, σχετικά µε πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη
διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) (2), την οδηγία
2002/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(οδηγία για την αδειοδότηση) (3) και την οδηγία 2002/22/
EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την καθολική υπηρεσία και
τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική
υπηρεσία) (4).
Για τη διεξαγωγή των ρυθµιστικών καθηκόντων που προσδιορίζονται στις εν λόγω οδηγίες έχουν συγκροτηθεί σε όλα
τα κράτη µέλη εθνικές ρυθµιστικές αρχές οι οποίες πρέπει να
κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφος 6 της οδηγίας πλαίσιο. Σύµφωνα µε την οδηγία
πλαίσιο, τα κράτη µέλη πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία
των εθνικών ρυθµιστικών αρχών εξασφαλίζοντας ότι αυτές
είναι νοµικά διακριτές και λειτουργούν ανεξάρτητα από
όλους τους οργανισµούς παροχής δικτύων, εξοπλισµού ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα κράτη µέλη τα
οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των οργανισµών παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξασφαλίζουν πλήρη και αποτελεσµατικό διαρθρωτικό διαχωρισµό της κανονιστικής αρµοδιότητας από τις
δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την ιδιοκτησία ή τον
έλεγχο.
Οι επιµέρους αρµοδιότητες και καθήκοντα των εθνικών ρυθµιστικών αρχών διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών, σε
όλα όµως υπάρχει τουλάχιστον µα εθνική ρυθµιστική αρχή,
η οποία είναι επιφορτισµένη µε την εφαρµογή των κανόνων
ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.
ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.
ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.

(5) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.
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απόφασης 2002/622/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου
2002, για τη σύσταση οµάδας πολιτικής ραδιοφάσµατος (1)
και µε την επιτροπή επαφών τηλεόραση χωρίς σύνορα που
συγκροτήθηκε κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 97/36/ΕΚ, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), για το
συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων,

ΑΠΟΦΑΣIZEI:

L 200/39
Άρθρο 5
Οργανωτικές ρυθµίσεις

Αυτοβούλως ή κατ’ αίτηση της Επιτροπής, η οµάδα παρέχει συµβουλές και επικουρεί την Επιτροπή σε κάθε θέµα σχετικό µε δίκτυα
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Η οµάδα εκλέγει πρόεδρο µεταξύ των µελών της. Oι εργασίες της
οµάδας δύνανται να οργανώνονται κατά περίπτωση σε υποοµάδες
και σε οµάδες εργασίας εµπειρογνωµόνων.
O πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της οµάδας σε συµφωνία µε
την Επιτροπή.

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Με την παρούσα συνιστάται συµβουλευτική οµάδα των ανεξάρτητων εθνικών ρυθµιστικών αρχών για δίκτυα και επικοινωνίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αποκαλούµενη «οµάδα ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών» για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(εφεξής αποκαλούµενη «η οµάδα»).
Άρθρο 2

Η οµάδα θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της συναινετικά ή, σε
αντίθετη περίπτωση, µε πλειοψηφία δύο τρίτων, όπου κάθε κράτος
διαθέτει µία ψήφο, υπό την επιφύλαξη έγκρισης της Επιτροπής.
Η Επιτροπή εκπροσωπείται σε όλες τις συνεδριάσεις της οµάδας και
µπορεί να παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις των υποοµάδων της
και των οµάδων εργασίας εµπειρογνωµόνων.
Ως παρατηρητές µπορούν να συµµετέχουν στην οµάδα εµπειρογνώµονες από χώρες του ΕΟΧ και από χώρες υποψήφιες για ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οµάδα δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της άλλους εµπειρογνώµονες και παρατηρητές.

Ορισµός

Άρθρο 6

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται ως: «αρµόδια
εθνική ρυθµιστική αρχή», η δηµόσια αρχή που ιδρύεται σε κάθε
κράτος µέλος για να εποπτεύει την καθηµερινή ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων των οδηγιών που αναφέρονται σε δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ορίζεται στην οδηγία
πλαίσιο.

∆ιαβούλευση
Η οµάδα συµβουλεύεται, εκτενώς και σε πρώιµο στάδιο, συντελεστές της αγοράς, καταναλωτές και τελικούς χρήστες, µε ανοικτό
και διαφανή τρόπο.
Άρθρο 7

Άρθρο 3
Στόχοι
Ο ρόλος της οµάδας είναι να συµβουλεύει και να επικουρεί την
Επιτροπή στην εδραίωση της εσωτερικής αγοράς για δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Η οµάδα θα πρέπει να αποτελέσει διεπαφή µεταξύ εθνικών ρυθµιστικών αρχών και Επιτροπής κατά τρόπο ώστε να συµβάλει στην
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και στην εξασφάλιση από όλα τα
κράτη µέλη συνεπούς εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Άρθρο 4
Μέλη
Η οµάδα αποτελείται από τους επικεφαλής κάθε αρµόδιας εθνικής
ρυθµιστικής αρχής κάθε κράτους µέλος ή από τους εκπροσώπους
τους.
Η Επιτροπή αντιπροσωπεύεται σε κατάλληλο επίπεδο και παρέχει
γραµµατειακή υποστήριξη στην οµάδα.
(1) ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 49.
(2) ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60.

Τήρηση του απορρήτου
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 287 της συνθήκης
και εφόσον ενηµερωθούν για τον εµπιστευτικό χαρακτήρα της αιτηθείσας συµβουλής ή του εξεταζόµενου θέµατος, τα µέλη της
οµάδας καθώς και οι παρατηρητές και κάθε άλλο άτοµο υποχρεούνται να µην αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση
τους κατά τις εργασίες της οµάδας, των υποοµάδων της ή των
οµάδων εµπειρογνωµόνων. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται η Επιτροπή να αποφασίζει την παρουσία στις συνεδριάσεις αποκλειστικά
µελών της οµάδας.
Άρθρο 8
Ετήσια έκθεση
Η οµάδα υποβάλλει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της στην
Επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, κατά περίπτωση σχολιασµένη.
Άρθρο 9
Θέση σε ισχύ
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Η οµάδα αναλαµβάνει τα καθήκοντά της την ηµέρα έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

