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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουλίου 2002
για την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων
σµούς (5), η οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης
∆εκεµβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιηµένους
λογαριασµούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (6) και η οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1991, για τους ετήσιους και
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (7), αφορούν επίσης τις κοινοτικές εταιρείες οι
οποίες είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Οι υποχρεώσεις
πληροφόρησης που προβλέπουν οι οδηγίες αυτές δεν µπορούν να εξασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο διαφάνειας και
συγκρισιµότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
όλων των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο κοινοτικών εταιρειών έτσι ώστε να καταστεί αναγκαία προϋπόθεση για την
οικοδόµηση µιας ολοκληρωµένης κεφαλαιαγοράς, η οποία
να λειτουργεί αποτελεσµατικά, οµαλά και αποδοτικά. Θα
πρέπει, συνεπώς, να συµπληρωθεί το νοµικό πλαίσιο που
ισχύει για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας που πραγµατοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 τόνισε την ανάγκη
να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ζήτησε να τεθεί σε εφαρµογή
το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες µέχρι το 2005 και κάλεσε την Επιτροπή να λάβει
µέτρα για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών που είναι εισηγµένες σε
χρηµατιστήριο.
Προκειµένου να συµβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό για τις
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες να εφαρµόζουν µία
ενιαία και υψηλής ποιότητας δέσµη διεθνών λογιστικών
προτύπων για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεών τους. Είναι επίσης σηµαντικό τα πρότυπα
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζουν οι κοινοτικές εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν στις χρηµατοπιστωτικές αγορές να είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο και να
αποτελούν πράγµατι παγκόσµια πρότυπα. Τούτο προϋποθέτει µεγαλύτερη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων που
χρησιµοποιούνται σήµερα διεθνώς µε απώτερο στόχο την
επίτευξη µιας ενιαίας δέσµης παγκόσµιων λογιστικών προτύπων.

(4)

Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να συµβάλει στην
αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση κλίµατος εµπιστοσύνης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές συνιστούν
άλλη µια σηµαντική πτυχή της ολοκλήρωσης της εσωτερικής
αγοράς στον τοµέα αυτόν. Ο παρών κανονισµός ενισχύει την
ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά
και βοηθά τις κοινοτικές εταιρείες να ανταγωνίζονται σε ισότιµη βάση για την εξεύρεση διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών
πόρων τόσο στις κοινοτικές όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

(5)

Για την ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών κεφαλαιαγορών,
είναι σηµαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση των προτύπων που
χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων µε διάφορα διεθνή λογιστικά πρότυπα,
που µπορούν να χρησιµοποιούνται παγκοσµίως για τις διασυνοριακές συναλλαγές ή την εισαγωγή σε χρηµατιστήριο,
οπουδήποτε στον κόσµο.

(6)

Στις 13 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή δηµοσίευσε την ανακοίνωσή της «Στρατηγική χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
της ΕΕ: η µελλοντική πορεία», µε την οποία προτάθηκε να
καθιερωθεί, το αργότερο µέχρι το 2005, η κατάρτιση
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων όλων των

Η οδηγία 78/660/EOK του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου
1978, περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων
µορφών (4), η οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιηµένους λογαρια-

(1) ΕΕ C 154 E της 29.5.2001, σ. 285.
(2) ΕΕ C 260 της 17.9.2001, σ. 86.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2002 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 2002.
(4) EE L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).
5
( ) EE L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.

(6) EE L 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
(7) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.
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τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ο µηχανισµός έγκρισης θα
πρέπει να αποτελεί µέσο για την ανάπτυξη κοινής αντίληψης
όσον αφορά τα εγκεκριµένα διεθνή λογιστικά πρότυπα στην
Κοινότητα.

εισηγµένων σε χρηµατιστήριο εταιρειών της Κοινότητας
βάσει µιας ενιαίας δέσµης λογιστικών προτύπων, δηλαδή των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ).
(7)

(8)

(9)

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (∆ΛΠ) εκπονούνται από την
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ε∆ΛΠ), σκοπός
της οποίας είναι η δηµιουργία µιας ενιαίας δέσµης παγκόσµιων λογιστικών προτύπων. Επ' ευκαιρία της αναδιάρθρωσης της Ε∆ΛΠ, το νέο διοικητικό συµβούλιο της επιτροπής αυτής, µε µία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε
την 1η Απριλίου 2001, µετονόµασε την Ε∆ΛΠ σε Οργανισµό ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ο∆ΛΠ), και, στο
µέλλον, όσον αφορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα ∆ΛΠ
µετονοµάζονται σε ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει, κατά
το δυνατόν και εφόσον εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο
διαφάνειας και συγκρισιµότητας των οικονοµικών εκθέσεων
στην Κοινότητα, να καταστούν υποχρεωτικά προς χρήση,
από όλες τις κοινοτικές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγµένες
στο χρηµατιστήριο.
Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν βάσει της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1) και
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της
5ης Φεβρουαρίου 2002, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.
Για την έγκριση ενός διεθνούς λογιστικού προτύπου το
οποίο θα εφαρµόζεται στην Κοινότητα, το πρότυπο είναι
ανάγκη, καταρχήν, να ανταποκρίνεται στη βασική απαίτηση
που διέπει τις προαναφερόµενες οδηγίες του Συµβουλίου,
δηλαδή η εφαρµογή του να οδηγεί σε µια πραγµατική και
αµερόληπτη απεικόνιση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των επιδόσεων µιας επιχείρησης. Η αρχή αυτή
εξετάζεται υπό το φως των προαναφερθεισών οδηγιών του
Συµβουλίου χωρίς να επιβάλλει µια αυστηρή συµµόρφωση
προς καθεµιά από τις διατάξεις των οδηγιών αυτών. Εν συνεχεία, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της
17ης Ιουλίου 2002, το πρότυπο αυτό πρέπει να προάγει το
ευρωπαϊκό δηµόσιο συµφέρον και, τέλος, να ανταποκρίνεται
σε θεµελιώδη κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών που απαιτούνται για τις οικονοµικές καταστάσεις
ώστε να είναι εύχρηστες.

(10)

Μια τεχνική επιτροπή λογιστικών θεµάτων θα πρέπει να
παρέχει υποστήριξη και εµπειρογνωµοσύνη στην Επιτροπή
κατά την αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών προτύπων.

(11)

Ο µηχανισµός έγκρισης θα πρέπει να κινείται γρήγορα όταν
προτείνονται διεθνή λογιστικά πρότυπα και ταυτόχρονα να
αποτελεί για τους κυρίως ενδιαφεροµένους, ιδίως για τους
εθνικούς φορείς καθορισµού λογιστικών προτύπων, τους
φορείς εποπτείας στον τοµέα των κινητών αξιών, των τραπεζών και των ασφαλειών, τις κεντρικές τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΚΤ, τον κλάδο των λογιστών και όσους
καταρτίζουν και χρησιµοποιούν λογαριασµούς, ένα µέσο
διαλόγου, µελέτης και ανταλλαγής πληροφοριών γύρω από

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(12)

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, τα µέτρα που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό τα οποία απαιτούν
από τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες να εφαρµόζουν µια ενιαία δέσµη διεθνών λογιστικών προτύπων, είναι
απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου της συµβολής στην
αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία των κοινοτικών
κεφαλαιαγορών και, κατ' επέκταση, στην ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς.

(13)

Σύµφωνα µε την ίδια αρχή, είναι απαραίτητο να δοθεί στα
κράτη µέλη η δυνατότητα να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν,
στις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, να καταρτίζουν
τους ετήσιους λογαριασµούς τους βάσει διεθνών λογιστικών
προτύπων που υιοθετούνται µε τη διαδικασία που θεσπίζει ο
παρών κανονισµός. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αποφασίζουν κατά πόσον θα επεκτείνουν την υποχρεωτική ή
προαιρετική εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων και σε
άλλες εταιρείες όσον αφορά την κατάρτιση των ενοποιηµένων και/ή των ετήσιων λογαριασµών τους.

(14)

Προκειµένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή απόψεων και να
παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη να συντονίζουν τις
θέσεις τους, η Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνει κατά διαστήµατα την κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεµάτων σχετικά µε τα δροµολογούµενα σχέδια, τα έγγραφα εργασίας,
τις περιληπτικές εκθέσεις, για συγκεκριµένα θέµατα και τα
σχέδια εκθέσεων τα οποία εκδίδονται από τον Ο∆ΛΠ, καθώς
και για τις προκύπτουσες τεχνικές εργασίες της τεχνικής
επιτροπής λογιστικών θεµάτων. Είναι επίσης σηµαντικό να
ενηµερώνεται η κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεµάτων
εγκαίρως σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να µην
προτείνει την υιοθέτηση ενός διεθνούς λογιστικού προτύπου.

(15)

Κατά τις συζητήσεις και κατά την επεξεργασία των θέσεων
που θα πρέπει να λαµβάνονται για τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Ο∆ΛΠ στη διαδικασία εκπόνησης διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS και SIC-IFRIC), η Επιτροπή θα
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη σηµασία που έχει η αποφυγή
ανταγωνιστικών µειονεκτηµάτων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες
που ασκούν δραστηριότητα στην παγκόσµια αγορά και, στο
µέγιστο δυνατό βαθµό, τις απόψεις που εκφράζονται από τις
αντιπροσωπείες στην κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεµάτων. Η Επιτροπή θα εκπροσωπείται στα καταστατικά όργανα
του Ο∆ΛΠ.

(16)

Ένα πρόσφορο και αυστηρό καθεστώς επιβολής είναι ουσιώδους σηµασίας για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. ∆υνάµει του άρθρου
10 της συνθήκης, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η Επιτροπή προτίθεται να βρίσκεται σε επαφή µε τα κράτη µέλη, κυρίως µέσω
της Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών
Αξιών (CESR), µε σκοπό την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης
επιβολής των προτύπων.

11.9.2002
(17)

(18)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Επιπλέον, είναι σηµαντικό να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να
αναστέλλουν την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων µέχρι το
2007 όσον αφορά τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, τόσο στην Κοινότητα όσο και σε οργανωµένη αγορά
τρίτης χώρας, οι οποίες εφαρµόζουν ήδη µια άλλη δέσµη
διεθνώς αποδεκτών προτύπων ως πρωτογενή βάση για τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς τους, καθώς επίσης και για
εταιρείες των οποίων µόνο οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο. Είναι ωστόσο καίριας σηµασίας να
εφαρµοσθούν, το αργότερο µέχρι το 2007, τα ∆ΛΠ ως
ενιαία δέσµη διεθνών λογιστικών προτύπων παγκοσµίως για
όλες τις κοινοτικές εταιρείες που είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο σε οργανωµένη αγορά της Κοινότητας.
Προκειµένου να δοθεί στα κράτη µέλη και στις εταιρείες η
δυνατότητα να προβούν στις προσαρµογές που είναι αναγκαίες για να καταστήσουν δυνατή την εφαρµογή διεθνών
λογιστικών προτύπων, ορισµένες από τις διατάξεις είναι
ανάγκη να τεθούν σε εφαρµογή το 2005. Θα πρέπει να
θεσπισθούν κατάλληλες διατάξεις για την, για πρώτη φορά,
εφαρµογή των ∆ΛΠ από εταιρείες, ως συνέπεια της ενάρξεως
ισχύος του παρόντος κανονισµού. Οι εν λόγω διατάξεις θα
πρέπει να καταρτισθούν σε διεθνές επίπεδο προκειµένου να
εξασφαλισθεί η αναγνώριση των υιοθετούµενων λύσεων παγκοσµίως,
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2. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µπορούν να υιοθετούνται µόνον
εφόσον:
— δεν είναι αντίθετα προς την αρχή του άρθρου 2 παράγραφος 3
της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και του άρθρου 16 παράγραφος 3
της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, και προάγουν το ευρωπαϊκό δηµόσιο
συµφέρον, και
— πληρούν τα κριτήρια της κατανοησιµότητας, της συνάφειας, της
αξιοπιστίας και της συγκρισιµότητας που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που είναι αναγκαία για τη
λήψη οικονοµικών αποφάσεων και την αξιολόγηση της επιστασίας της διαχείρισης.
3. Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, η Επιτροπή, βάσει
της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2,
λαµβάνει απόφαση ως προς τη δυνατότητα εφαρµογής στην Κοινότητα των εν χρήσει διεθνών λογιστικών προτύπων κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
4. Τα υιοθετούµενα διεθνή λογιστικά πρότυπα δηµοσιεύονται εξ
ολοκλήρου σε καθεµία από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας,
υπό τύπον κανονισµού της Επιτροπής, στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Ενοποιηµένοι λογαριασµοί εισηγµένων στο χρηµατιστήριο
εταιρειών

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχος
Ο παρών κανονισµός στοχεύει στην υιοθέτηση και τη χρήση διεθνών
λογιστικών προτύπων στην Κοινότητα προκειµένου να εναρµονισθούν οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται
από τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 4, ούτως ώστε να
εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και συγκρισιµότητας
των οικονοµικών καταστάσεων και, ως εκ τούτου, η αποτελεσµατική
λειτουργία των κεφαλαιαγορών της Κοινότητας και της εσωτερικής
αγοράς.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «διεθνή λογιστικά
πρότυπα» νοούνται τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και οι συναφείς ερµηνείες (ερµηνείες της SIC-∆ΠΧΠ), οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερµηνειών καθώς και
τα µελλοντικά πρότυπα και συναφείς ερµηνείες που θα εκδώσει ή
θα δηµοσιεύσει στο µέλλον ο Οργανισµός ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (Ο∆ΛΠ).
Άρθρο 3
Υιοθέτηση και χρήση διεθνών λογιστικών προτύπων
1.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2, η απόφαση ως προς τη δυνατότητα εφαρµογής στην
Κοινότητα διεθνών λογιστικών προτύπων λαµβάνεται από την Επιτροπή.

Για κάθε οικονοµικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005
και εφεξής, οι εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους
µέλους καταρτίζουν τους ενοποιηµένους λογαριασµούς τους
σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει
της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, εάν,
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού τους, οι τίτλοι
τους είναι δεκτοί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά
οιουδήποτε κράτους µέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 σηµείο
13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου
1993, σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών
αξιών (1).
Άρθρο 5
∆υνατότητες όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασµούς και
τις µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν:
α) τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 4 να καταρτίζουν τους
ετήσιους λογαριασµούς τους,
β) τις άλλες εταιρείες, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4,
να καταρτίζουν τους ενοποιηµένους ή/και τους ετήσιους λογαριασµούς τους,
σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει
της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεµάτων, αναφερόµενη στο εξής ως «επιτροπή».
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν
τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
(1) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27).
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Η προθεσµία η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 7
Ενηµέρωση και συντονισµός

1.
Η Επιτροπή διατηρεί τακτικές επαφές µε την επιτροπή σχετικά
µε την πρόοδο των δροµολογούµενων προγραµµάτων του Ο∆ΛΠ
και τα τυχόν σχετικά έγγραφα που εκδίδονται από τον Ο∆ΛΠ προκειµένου να συντονίζει τις θέσεις και να διευκολύνει τις συζητήσεις
σχετικά µε την υιοθέτηση προτύπων που ενδέχεται να προκύψουν
από τα εν λόγω προγράµµατα και έγγραφα.
2.
Η Επιτροπή ενηµερώνει δεόντως και εγκαίρως την επιτροπή
για την πρόθεσή της να µην προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριµένου
προτύπου.

11.9.2002

κάθε οικονοµικό έτος που αρχίζει την ή αµέσως µετά την 1η
Ιανουαρίου 2007, για τις εταιρείες:
α) των οποίων µόνον οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγµένοι σε οργανωµένη αγορά οιουδήποτε κράτους µέλους κατά την έννοια του
άρθρου 1 σηµείο 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, ή
β) των οποίων οι τίτλοι είναι δεκτοί για απ' ευθείας πώληση στο
κοινό σε κράτος µη µέλος, και οι οποίοι, προς το σκοπό αυτό,
χρησιµοποιούν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα από την αρχή ενός
οικονοµικού έτους που έχει αρχίσει πριν από τη δηµοσίευση του
παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 10
Ενηµέρωση και ανασκόπηση

Κοινοποίηση

Η Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της λειτουργίας του παρόντος κανονισµού και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο το αργότερο την 1η Ιουλίου 2007.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τα µέτρα που λαµβάνουν δυνάµει του άρθρου 5.

Άρθρο 11

Άρθρο 89

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, τα κράτη µέλη µπορούν να
ορίζουν ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 4 εφαρµόζονται µόνον για

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

T. PEDERSEN

11.9.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 243/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1607/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Σεπτεµβρίου 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 11 Σεπτεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Σεπτεµβρίου 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 10ης Σεπτεµβρίου 2002, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
096
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
512
720
800
804
999
052
388
720
999
052
999
052
060
064
066
068
094
624
999

55,0
41,1
48,0
92,6
92,6
92,6
92,6
53,9
39,6
56,4
50,0
67,1
105,0
154,5
108,9
87,0
90,9
88,0
71,5
111,1
89,9
89,7
76,5
71,8
59,0
69,1
107,2
107,2
68,5
68,0
44,9
76,6
46,0
44,1
189,0
76,7

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 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. 1608/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Σεπτεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1661/1999 σχετικά µε τον κατάλογο των τελωνειακών
γραφείων που επιτρέπουν τη δήλωση προϊόντων για ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Ενόψει του αιτήµατος των αρµόδιων αρχών της Γερµανίας,
της Σουηδίας και της Γαλλίας, είναι σωστό να τροποποιηθεί
ο κατάλογος των τελωνειακών γραφείων στο έδαφός τους.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1661/1999 πρέπει, εποµένως, να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της επιτροπής που συστάθηκε
βάσει του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 737/90,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαρτίου 1990, σχετικά µε τους όρους εισαγωγής γεωργικών
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών µετά το ατύχηµα στον πυρηνικό σταθµό του Τσερνοµπίλ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 616/2000 (2) και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1661/1999 της Επιτροπής, της 27ης
Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συµβουλίου
σχετικά µε τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων
καταγωγής τρίτων χωρών µετά το ατύχηµα στον πυρηνικό
σταθµό του Τσερνοµπίλ, (3) όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1621/2001 (4), τα προϊόντα
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού µπορούν να δηλώνονται για ελεύθερη κυκλοφορία µόνο στο
κράτος µέλος προορισµού σε περιορισµένο αριθµό τελωνειακών γραφείων. Το παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1661/1999 περιλαµβάνει τον κατάλογο αυτών των
τελωνειακών γραφείων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1661/1999 τροποποιείται ως εξής:
Το παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1661/1999 αντικαθίσταται από το κείµενο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Σεπτεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 82 της 29.3.1990, σ. 1.
ΕΕ L 75 της 24.3.2000, σ. 1.
ΕΕ L 197 της 29.7.1999, σ. 17.
ΕΕ L 215 της 9.8.2001, σ. 18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κράτος µέλος

Τελωνεία

BELGIQUE/BELGIË

Anvers DE — voie maritime
Bierset — (Grâce-Hollogne) DE — voies aérienne et/ou terrestre
Bruxelles DE — voie aérienne
Zaventem D — voie aérienne

DANMARK

Κάθε λιµάνι και αεροδρόµιο της ∆ανίας

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn
HZA Stuttgart — ZA Flughafen
HZA Ulm — ZA Aalen

Bayern

HZA München — ZA Flughafen
HZA Hof — ZA Schirnding-Landstraße
HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg
HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn
HZA Bamberg — ZA Kulmbach
HZA Nürnberg — ZA Neustadt-Aisch
HZA Passau — ZA Philipsreut
HZA Regensburg — ZA Hafen
HZA Regensburg — ZA Amberg
HZA Schweinfurt — ZA Kitzingen

Berlin

HZA Berlin — ZA Marzahn, Abfertigungsstelle Großmarkthalle
HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn
HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn
HZA Potsdam — Berlin-Flughafen-Schönefeld

Bremen

HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen
HZA Bremerhaven — ZA Bremerhaven

Hamburg

HZA Hamburg-Hafen
HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof
HZA Hamburg-Harburg — ZA Köhlfleetdamm
HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona
HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe
HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof
HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Neubrandenburg — ZA Pomellen — Grenzkontrollstelle Pomellen
HZA Stralsund — ZA Rostock-Seehafen — Grenzkontrollstelle RostockSeehafen

Niedersachsen

HZA Hannover — ZA Lüneburg
HZA Braunschweig — ZA Göttingen
HZA Hannover — Abfertigungsstelle

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund — ZA Ost
HZA Düsseldorf — ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz — ZA Idar-Oberstein, Grenzkontrollstelle Flughafen
Hahn
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Κράτος µέλος

Τελωνεία

Sachsen

HZA Dresden — ZA Friedrichstadt, Grenzkontrollstelle Dresdenfriedrichstadt (für Eisenbahntransport)
HZA Pirna — ZA Altenberg, AbfSt Zinnwald (für Straßentransport)
HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport)

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen
HZA Kiel — ZA Lübeck-Travemünde Grenzkontrollstelle

ΕΛΛΑ∆Α

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιµένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών,
Ηρακλείου, Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Barcelona
(Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Gijón
(Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto),
Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto, Puerto), Santa Cruz
de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto),
Tarragona (Puerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo-Villagarcía (Aeropuerto), Marín
(Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

FRANCE

Dunkerque (transport maritime)
Lille (transport aérien et terrestre)
Marseille (transport aérien, terrestre et maritime)
Roissy (transport aérien et terrestre)
Saint-Louis/Bâle (transport aérien et terrestre)
Strasbourg (transport terrestre)
Orly (transport aérien)
Bordeaux (transport aérien)
Lyon-Satolas (transport aérien)
Nice-aéroport (transport aérien)
Toulouse-Blagnac (transport aérien)
Thionville (transport terrestre)
Saint-Julien-en-Genevois (transport terrestre)
Brive (transport terrestre)
Le Puy-en-Velay (transport terrestre)
Valence (transport terrestre)

IRELAND

Όλα τα τελωνεία

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste
Ufficio di Sanità aerea di Torino — Caselle
Ufficio di Sanità aerea di Roma — Fiumicino
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova
Ufficio di Sanità marittima di Livorno
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi
Ufficio di Sanità aerea di Varese — Malpensa
Ufficio di Sanità aerea di Bologna — Panicale
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari
Posto d’Ispezione frontaliera di Chiasso

LUXEMBOURG

Bureau des douanes et accises
Centre douanier — Luxembourg
Bureau des douanes et accises
Luxembourg-aéroport — Niederanven
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Κράτος µέλος

Τελωνεία

NEDERLAND

Όλα τα τελωνεία

ÖSTERREICH

Drasenhofen (República Checa)
Berg (República Eslovaca)
Nickelsdorf (República de Hungría)
Heiligenkreuz (República de Hungría)
Spielfeld (República de Eslovenia)
Tisis (Suiza)
Wien, Flughafen Schwechat

PORTUGAL

Aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro
Puertos de Lisboa y Leixoes

SUOMI — FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Port of Hull, Port of Larne, Port of London, Port of Southampton»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1609/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Σεπτεµβρίου 2002
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών
ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1524/2002 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει, στα άρθρα 4
και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 που αναφέρθηκε
παραπάνω, στο άρθρο 2 στοιχείο στ), καθόρισε σε
11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής
ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν µε ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002 έως
τις 30 Ιουνίου 2003.

(3)

Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό δύνανται να χρησιµοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, µε την επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά θέµατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Σεπτεµβρίου 2002 για τα βόεια κρέατα
υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.
2. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντες πρώτες ηµέρες του Οκτωβρίου 2002 για 3 597,446
τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Σεπτεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Σεπτεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 229 της 27.8.2002, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1610/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Σεπτεµβρίου 2002
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε ναα λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική σχέση
µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο
βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1486/2002 της 2ας Αυγούστου 2001 (4), περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το
βαµβάκι. Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ' αυτόν τον τρόπο, η
τιµή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισµένης τιµής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 24,119 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Σεπτεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Σεπτεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10.
ΕΕ L 223 της 20.8.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1611/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Σεπτεµβρίου 2002
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1599/2002 (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1153/2002 της Επιτροπής (5),

(2)

Από την εφαρµογή των κανόνων και των λεπτοµερειών καθορισµού που υπενθυµίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Σεπτεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Σεπτεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16.
ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5.
ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 27.

(6) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 43.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεµβρίου 2002, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και
πρόσθετων δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασµός
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

18,41
18,41
18,41
18,41
22,66
22,66
22,66
0,23

7,10
13,06
6,91
12,54
14,54
9,38
9,38
0,41

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.3.2001, σ. 1).
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείο Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/61/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουλίου 2002
για τη δέκατη ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου που αφορά περιορισµούς
της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων
(αζωχρωστικές ουσίες)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Όσον αφορά τα είδη που κατασκευάζονται από ανακυκλωµένες ίνες, θα πρέπει να ισχύει ανώτατη συγκέντρωση 70 ppm
για τις αµίνες του σηµείου 43 του προσαρτήµατος της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ. Αυτό θα πρέπει να ισχύει επί µια µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2005 εάν οι αµίνες
εκλύονται από τα κατάλοιπα που προέρχονται από προηγούµενο χρωµατισµό των ίδιων ινών. Με τον τρόπο αυτόν, θα
καταστεί δυνατή η ανακύκλωση υφασµάτων που έχει γενικά
ευεργετικά αποτελέσµατα για το περιβάλλον.

(7)

Οι εναρµονισµένες µέθοδοι δοκιµής είναι αναγκαίες για την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Οι µέθοδοι αυτές θα
πρέπει να καθοριστούν από την Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 2α της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ. Οι µέθοδοι δοκιµής θα
πρέπει, κατά προτίµηση, να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, εν ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

(8)

Υπό το πρίσµα των νέων επιστηµονικών γνώσεων θα πρέπει
να επανεξετάζονται οι µέθοδοι ανάλυσης, συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων ανάλυσης του 4-αµινο-αζωβενζολίου.

(9)

Οι διατάξεις για ορισµένες αζωχρωστικές ουσίες θα πρέπει
να επανεξεταστούν υπό το πρίσµα των νέων επιστηµονικών
γνώσεων, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να περιληφθούν και
άλλα υλικά, όταν δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία,
και άλλες αρωµατικές αµίνες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει
να δοθεί στους δυνητικούς κινδύνους για τα παιδιά.

(10)

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την
προστασία των εργαζοµένων που καθορίζει η οδηγία 89/
391/ΕΟΚ του Συµβουλίου (5) και οι βάσει αυτής επιµέρους
οδηγίες, όπως ιδίως η οδηγία 90/394/ΕΟΚ του Συµβουλίου (6) και η οδηγία 98/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (7),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
τις προτάσεις της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Με την πρόοδο της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει σταδιακά
να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, η προστασία της υγείας και η
ασφάλεια των καταναλωτών. Τα µέτρα τα προτεινόµενα στην
παρούσα οδηγία διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υγείας και
προστασίας των καταναλωτών.
Κλωστοϋφαντουργικά και δερµάτινα είδη περιέχοντα
ορισµένα αζωχρώµατα έχουν την ιδιότητα να απελευθερώνουν ορισµένες αρυλαµίνες που ενδέχεται να είναι καρκινογόνες.
Οι διατάξεις τις οποίες έχουν θεσπίσει ή σκοπεύουν να
θεσπίσουν ορισµένα κράτη µέλη προς περιορισµό της χρήσης
ορισµένων κλωστοϋφαντουργικών και δερµάτινων ειδών
βαµµένων µε αζωχρώµατα, αφορούν άµεσα την ολοκλήρωση
και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι, εποµένως, απαραίτητο να υπάρξει προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών στον τοµέα αυτό και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί
το παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά
και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (4).
Η Επιστηµονική Επιτροπή Τοξικότητας, Οικοτοξικότητας και
Περιβάλλοντος (CSTEE), που κλήθηκε να γνωµοδοτήσει από
την Επιτροπή, επιβεβαίωσε ότι το ενδεχόµενο πρόκλησης
νεοπλασιών από κλωστοϋφαντουργικά και δερµάτινα
προϊόντα τα οποία έχουν βαφεί µε ορισµένα αζωχρώµατα
προκαλεί όντως ανησυχίες.
Προκειµένου να προστατευθεί αποτελεσµατικά η ανθρώπινη
υγεία, επιβάλλεται να απαγορευθεί η χρήση επικίνδυνων
αζωχρωµάτων και η εµπορία ορισµένων προϊόντων τα οποία
έχουν χρωµατισθεί µε τέτοιες βαφές.

( ) EE C 89 Ε της 28.3.2000, σ. 67 και
ΕΕ C 96 E της 27.3.2001, σ. 269.
(2) ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 90.
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 7 Σεπτεµβρίου 2000 (ΕΕ C 135 της
7.5.2001, σ. 257), κοινή θέση του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου
2002 (ΕΕ C 119 Ε της 22.5.2002, σ. 7) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
4
( ) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/91/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 286 της
30.10.2001, σ. 27).
1

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Οι µέθοδοι δοκιµής για την εφαρµογή του σηµείου 43 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ θεσπίζονται από την Επιτροπή
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2α της εν
λόγω οδηγίας.
(5) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(6) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/38/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 66).
(7) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο στις 11 Σεπτεµβρίου 2003, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 11 Σεπτεµβρίου 2003.
2.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή
καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

T. PEDERSEN

11.9.2002

11.9.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«43. Αζωχρωστικές

1. Αζωχρώµατα που ενδέχεται να απελευθερώνουν, µε αναγωγική διάσπαση µίας ή περισσοτέρων
αζωοµάδων, µία ή περισσότερες από τις αρωµατικές αµίνες που αναφέρονται στο προσάρτηµα, σε ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις, δηλαδή άνω των 30 ppm στα τελικά προϊόντα ή
στα χρωµατισµένα τους µέρη, σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµής που καθορίζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 2α της παρούσας οδηγίας, απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται σε κλωστοϋφαντουργικά και δερµάτινα προϊόντα τα οποία ενδέχεται να έλθουν σε άµεση και παρατεταµένη
επαφή µε το δέρµα ή τη στοµατική κοιλότητα, όπως:
— ενδύµατα, κλινοσκεπάσµατα, πετσέτες, περούκες, καπέλα, πάνες και άλλα είδη υγιεινής,
υπνόσακους,
— υποδήµατα, γάντια, λουράκια ρολογιών χειρός, τσάντες, πορτοφόλια, χαρτοφύλακες,
καλύµµατα καθισµάτων, πορτοφόλια που φοριούνται στο λαιµό,
— υφασµάτινα ή δερµάτινα παιχνίδια και παιχνίδια τα οποία περιλαµβάνουν υφασµάτινα ή
δερµάτινα εξαρτήµατα,
— νήµατα και υφάσµατα προοριζόµενα για χρήση από τον τελικό καταναλωτή.
2. Επιπλέον, απαγορεύεται η εµπορία των κλωστοϋφαντουργικών και δερµάτινων ειδών που
αναφέρονται στο σηµείο 1, εφόσον δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω σηµείο.
Κατά παρέκκλιση, έως την 1η Ιανουαρίου 2005, η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται για τα
κλωστοϋφαντουργικά είδη από ανακυκλωµένες ίνες εάν οι αµίνες εκλύονται από κατάλοιπα
που προέρχονται από τον προηγούµενο χρωµατισµό των ίδιων ινών και εάν οι αµίνες του
καταλόγου εκλύονται σε συγκεντρώσεις κάτω των 70 pppm.
3. Το αργότερο στις 11 Σεπτεµβρίου 2005, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις διατάξεις για τις
αζωχρωστικές υπό το πρίσµα των νέων επιστηµονικών γνώσεων.»

2. Στο προσάρτηµα προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«Σηµείο 43 Αζωχρωστικές
Κατάλογος αρωµατικών αµινών

Κωδικός CAS

Αριθ. Ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Ουσίες

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

διφαινυλ-4-υλαµίνη
4-αµινο-διφαινύλιο
ξενυλαµίνη

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

Βενζιδίνη

3

95-69-2

202-441-6

4-χλωρο-ο-τολουιδίνη

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-ναφθυλαµίνη

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

ο-αµινο-αζωτολουόλιο
4-αµινο-2,3-διµεθυλαζωβενζόλιο
4-ο-τολυλαζω-ο-τολουιδίνη

6

99-55-8

202-765-8

5-νιτρο-ο-τολουιδίνη

7

106-47-8

203-401-0

4-χλωρανιλίνη

8

615-05-4

210-406-1

4-µεθοξυ-µ-φαινυλενοδιαµίνη

9

101-77-9

202-974-4

4,4-µεθυλενοδιανιλίνη
4,4-διαµινο-διφαινυλoµεθάνιο

612-137-00-9

612-051-00-1
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Κωδικός CAS

Αριθ. Ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

11.9.2002
Ουσίες

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3-διχλωρο-βενζιδίνη
3,3-διχλωροδιφαινυλ-4,4-υλενοδιαµίνη

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3-διµεθοξυ-βενζιδίνη
ο-διανισιδίνη

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3-διµεθυλο-βενζιδίνη
4,4-δι-ο-τολουιδίνη

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4-µεθυλενοδι-ο-τολουιδίνη

14

120-71-8

204-419-1

6-µεθοξυ-µ-τολουιδίνη
p-κρεσιδίνη

15

101-14-4

202-918-9

4,4-µεθυλενο-δις-(2-χλωρο-ανιλίνη)
2,2-διχλωρο-4,4-µεθυλενο-διανιλίνη

16

101-80-4

202-977-0

4,4-οξυδιανιλίνη

17

139-65-1

205-370-9

4,4-θειοδιανιλίνη

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

ο-τολουιδίνη
2-αµινοτολουόλιο

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-µεθυλ-µ-φαινυλενοδιαµίνη

20

137-17-7

205-282-0

2,4,5-τριµεθυλανιλίνη

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

ο-ανισιδίνη
2-µεθοξυανιλίνη

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-αµινο-αζωβενζόλιο»

612-078-00-9
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Σεπτεµβρίου 2002
για τροποποίηση της απόφασης 98/676/EΚ όσον αφορά την ουσία fluazolat
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 3324]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/748/ΕΚ)
δραστικής ουσίας και των προϊόντων αποικοδόµησής της.
Ως εκ τούτου, ο φάκελος δεν µπορεί πλέον να θεωρείται
πλήρης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Η αιτούσα πληροφόρησε το Ηνωµένο Βασίλειο και την Επιτροπή ότι δεν προτίθεται πλέον να στηρίξει την υπό εξέλιξη
αξιολόγηση και ότι δεν θα υποβάλει συµπληρωµατικά στοιχεία για την δραστική ουσία ή τα προϊόντα αποικοδόµησής
της. Ως εκ τούτου, είναι προφανές ότι ο φάκελος δεν θα
είναι πλήρης και ότι δεν είναι δυνατόν για το Ηνωµένο
Βασίλειο να καταρτίσει έκθεση αξιολόγησης για την ουσία
fluazolat και να την υποβάλει στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη µέλη. Συνεπώς πρέπει να αρθεί η δυνατότητα
χορήγησης προσωρινής άδειας για την ουσία fluazolat.

(6)

∆εν είναι αναγκαίο να προβλεφθεί περίοδος χάριτος για την
απόσυρση προς καταστροφή, αποθήκευση, διάθεση στην
αγορά και χρησιµοποίηση των υφιστάµενων αποθεµάτων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την fluazolat, διότι κανένα κράτος µέλος δεν χορήγησε προσωρινή
άδεια για την εν λόγω δραστική ουσία.

(7)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 98/676/EΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

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

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2002/37/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος
3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ, το Ηνωµένο Βασίλειο έλαβε στις 29 Σεπτεµβρίου
1997 αίτηση από την εταιρεία Twinagro Ltd για την
καταχώριση της δραστικής ουσίας fluazolat στο παράρτηµα
I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
Με την απόφαση 98/676/EΚ της Επιτροπής (3) επιβεβαιώθηκε, µετά από προκαταρκτική εξέταση, ότι ο φάκελος
είναι πλήρης, δηλαδή ότι µπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί
καταρχήν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται
στο παράρτηµα II και στο παράρτηµα III της οδηγίας 91/
414/EΟΚ.

(3)

Συνεπώς, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγήσουν προσωρινές εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία fluazolat σύµφωνα µε το άρθρο 8
παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/EΟΚ. Κανένα κράτος
µέλος δεν χρησιµοποίησε τη δυνατότητα αυτή.

(4)

Το Ηνωµένο Βασίλειο, ως κράτος µέλος εισηγητής, ανέφερε
στην Επιτροπή ότι από τη λεπτοµερή εξέταση του φακέλου
προέκυψε ότι απαιτούνται ακόµη ορισµένα συµπληρωµατικά
στοιχεία βάσει των παραρτηµάτων II και III της οδηγίας 91/
414/EΟΚ ιδίως, όσον αφορά την περιβαλλοντική τύχη της

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 117 της 4.5.2002, σ. 10.
(3) ΕΕ L 317 της 26.11.1998, σ. 47.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 της απόφασης 98/676/EΚ καταργείται η παράγραφος
4.

L 243/20
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

11.9.2002

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 10 Σεπτεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

