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L 280/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1850/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 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:
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.

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 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.

L 280/2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 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
204
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
404
512
800
804
999
052
999

85,3
29,0
87,4
67,2
96,3
96,3
82,0
82,0
58,2
75,3
54,4
51,6
59,9
106,1
135,5
203,3
148,3
88,3
84,0
91,9
93,8
179,7
95,4
105,5
90,5
90,5

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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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EL

L 280/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1851/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2002 σχετικά µε το άνοιγµα διαρκούς δηµοπρασίας
για την εξαγωγή σίκαλης που έχει στην κατοχή του ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης µε προορισµό
ορισµένες τρίτες χώρες
(2)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1080/2002 όσον αφορά ορισµένους προορισµούς που
αναφέρονται για τις εξαγωγές.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(3)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2002 της Επιτροπής (3)
άνοιξε δηµοπρασία για την εξαγωγή σίκαλης που κατέχεται
από τον γερµανικό οργανισµό παρέµβασης. Οι προορισµοί
που προβλέπονται για τις εν λόγω εξαγωγές είναι όλες οι
τρίτες χώρες εκτός της ζώνης VII όπως αυτή ορίζεται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 (4), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3304/94 (5),
και εκτός της Εσθονίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της
Πολωνίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακικής
∆ηµοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Νορβηγίας, των Φερόων
Νήσων, της Ισλανδίας, της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας, του
εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβίας (εξαιρουµένης της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης), της
Αλβανίας, της Ρουµανίας, της Βουλγαρίας, της Αρµενίας,
της Γεωργίας, του Αζερµπαϊτζάν, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, του Ουζµπεκιστάν,
του Τατζικιστάν και του Τουρκµενιστάν. Λαµβάνοντας
υπόψη την κατάσταση των διαφόρων αγορών στις τρίτες
χώρες, πρέπει να εξαιρεθεί η Ελβετία και το Λιχτενστάιν από
τους προορισµούς που προβλέπονται από αυτή τη δηµοπρασία.

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/
2002 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Η δηµοπρασία αφορά µέγιστη ποσότητα 1 000 000
τόνων σίκαλης που κατέχει ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός της ζώνης
VII όπως αυτή ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2145/92, και εκτός της Ελβετίας. του Λιχτενστάιν, της
Εσθονίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Πολωνίας, της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Νορβηγίας, των Φερόων Νήσων, της Ισλανδίας, της
Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας, του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβίας
(εξαιρουµένης της Σλοβενίας, της Κροατίας και της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης), της Αλβανίας, της Ρουµανίας, της Βουλγαρίας,
της Αρµενίας, της Γεωργίας, του Αζερµπαϊτζάν, της Μολδαβίας,
της Ουκρανίας, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, του Ουζµπεκιστάν, του Τατζικιστάν και του Τουρκµενιστάν.»
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, 17 Οκτωβρίου 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 164 της 22.6.2002, σ. 11.
ΕΕ L 214 της 30.7.1992, σ. 20.
ΕΕ L 341 της 30.12.1994, σ. 48.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1852/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για τον καθορισµό των επιτοκίων που θα εφαρµοσθούν για τον υπολογισµό των δαπανών χρηµατοδοτήσεως των παρεµβάσεων που συνίστανται σε αγορά, αποθεµατοποίηση και διάθεση
κοινώθηκαν από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή πριν από το
τέλος του οικονοµικού έτους. Ελλείψει ανακοινώσεων από
ένα κράτος µέλος, το ποσοστό των δαπανών του επιτοκίου
που θα εφαρµοσθεί µε βάση το επιτόκιο αναφοράς που
εµφαίνεται στο παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 του Συµβουλίου, της 2ας
Αυγούστου 1978, σχετικά µε τους γενικούς κανόνες για τη χρηµατοδότηση των παρεµβάσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα Εγγυήσεων (1),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1259/96 (2),
και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 411/88 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 1988, σχετικά µε τη µέθοδο
και το επιτόκιο που πρέπει να εφαρµοστούν για τον υπολογισµό των εξόδων χρηµατοδότησης των παρεµβάσεων που
συνίστανται σε αγορές, αποθεµατοποίηση και διάθεση (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2623/
1999 (4), προβλέπει ότι το ενιαίο επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των δαπανών χρηµατοδοτήσεως των
παρεµβάσεων αντιστοιχεί στα επιτόκια Euribor µε προθεσµία
τριών και δώδεκα µηνών, σταθµίζοντας αυτά µε ένα τρίτο
και δύο τρίτα.
Η Επιτροπή καθορίζει το επιτόκιο αυτό πριν από την αρχή
κάθε λογιστικής περιόδου ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, µε
βάση τα επιτόκια που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των
έξι µηνών που προηγούνται του καθορισµού.
Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
411/88 προβλέπει τον καθορισµό ειδικού επιτοκίου για ένα
κράτος µέλος που υπέστη κατά τη διάρκεια τουλάχιστον έξι
µηνών, δαπάνη επιτοκίου µικρότερη από το ενιαίο επιτόκιο
που καθορίσθηκε από την Κοινότητα. Οι δαπάνες αυτές ανα-

(4)

Θα πρέπει να καθοριστούν τα επιτόκια για το λογιστικό έτος
2003, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του ΕΓΤΠΕ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις δαπάνες που καταλογίζονται στο οικονοµικό έτος 2003 του
ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγυήσεων:
1. το επιτόκιο που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 411/88 καθορίζεται σε 3,6 %·
2. το ειδικό επιτόκιο που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 411/88 καθορίζεται σε:
— 3,5 % για την Ελλάδα και τη Γαλλία,
— 3,4 % για την Αυστρία,
— 3,3 % για την Ιρλανδία.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2002.

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

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 216 της 5.8.1978, σ. 1.
ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 10.
ΕΕ L 40 της 13.2.1988, σ. 25.
ΕΕ L 318 της 11.12.1999, σ. 14.

18.10.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 280/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1853/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2305/95 για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
στον τοµέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος που προβλέπεται στις συµφωνίες απελευθέρωσης των
συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, αφετέρου, και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1117/2002 για τον καθορισµό της διαθέσιµης
ποσότητας για το τέταρτο τρίµηνο του 2002 για ορισµένα προϊόντα µε βάση το χοίρειο κρέας στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται από τις συµφωνίες απελευθέρωσης των συναλλαγών µεταξύ της
Κοινότητας, αφενός, και της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας, αφετέρου
1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002. Ο κανονισµός
αυτός πρέπει να τροποποιηθεί σύµφωνα µε την νέα οµάδα
προϊόντων και των σχετικών ποσοτήτων που αναφέρονται
στο παράρτηµα IΙ του παρόντος κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1151/2002 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ορισµένων παραχωρήσεων υπό µορφή
κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα και την προσαρµογή, ως αυτόνοµου και µεταβατικού
µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων προβλεπόµενων στην
ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Εσθονία (1), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2305/95 της Επιτροπής (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1539/2002 (3), καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής στον
τοµέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος που προβλέπεται στις συµφωνίες αυτές. Στην εν λόγω τελευταία τροποποίηση, κατά λάθος, δεν συµπεριλήφθηκε µια νέα οµάδα
προϊόντων όπως προβλέπεται στο παράρτηµα Γ στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1151/2002. Κρίνεται σκόπιµο να
τροποποιηθεί το τµήµα Γ του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2305/95.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1117/2002 της Επιτροπής (4)
καθορίζει τις ποσότητες που είναι διαθέσιµες, σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2305/95, για την περίοδο από την

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το τµήµα Γ του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2305/
95 αντικαθίσταται από το παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1117/2002 αντικαθίσταται από το παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το άρθρο 1 ισχύει από την 1η Ιουλίου 2002.

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

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 15.
ΕΕ L 233 της 30.9.1995, σ. 45.
ΕΕ L 233 της 30.8.2002, σ. 3.
ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 38.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
Μείωση κατά 100 % του δασµού που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο
(σε τόνους)
Οµάδα αριθ.

Αύξων αριθ.

Κωδικός ΣΟ

21

09.4583

ex 0203 (1) (2)
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

22

09.4584

ex 1601 00
Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγείων ή αίµα, εκτός από τον κωδικό ΣΟ 1601 00 10

1.7.2002 έως
30.6.2003

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2003

2 000

375

960

180

100

30

ex 1602 41
Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγείων ή
αίµατος χοιροειδών:
Χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτών, εκτός από τον κωδικό ΣΟ 1602 41 90
ex 1602 42
Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγείων ή
αίµατος χοιροειδών:
Ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, εκτός από τον κωδικό ΣΟ 1602 42 90
ex 1602 49
Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγείων ή
αίµατος χοιροειδών:
Άλλα παρασκευάσµατα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα, εκτός
από τον κωδικό ΣΟ 1602 49 90
E1

09.4853

0210 19
Κρέατα χοιροειδών, αποξηραµένα ή καπνιστά, άλλα

(1) Με εξαίρεση τα φιλέτα µινιόν που παρουσιάζονται µόνα τους.
(2) Εκτός των κωδικών ΣΟ 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(τόνοι)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από
1.10 έως 31.12.2002

18

900,0

L1

180,0

19

750,0

20

90,0

21

1 000,0

22

480,0

E1

50,0»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1854/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2879/2000, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 του Συµβουλίου, σχετικά µε ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στις τρίτες χώρες
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ενόψει της καταστάσεως αυτής, για να συµπληρωθεί η
εξέταση και η επιλογή των προγραµµάτων, πρέπει να µεταφερθεί στις 15 Νοεµβρίου 2002 η προθεσµία για την απόφαση της Επιτροπής.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κοινής συνεδρίασης των επιτροπών διαχείρισης «προώθηση των γεωργικών προϊόντων»,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 του Συµβουλίου, της 14ης
∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε τις ενέργειες ενηµέρωσης και
προώθησης των γεωργικών προϊόντων στις τρίτες χώρες (1), και
ιδίως το άρθρο 11,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2879/2000 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1955/2001 (3), έχει καθορίσει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του προαναφερθέντος κανονισµού.
Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2879/2000 έχει προβλεφθεί η προθεσµία της 30ής
Σεπτεµβρίου για την απόφαση της Επιτροπής επί των προγραµµάτων και των οργανισµών εκτελέσεως που θα επιλεγούν.
Οι προτάσεις των υποβληθέντων προγραµµάτων από τα
κράτη µέλη το 2002 απαιτούν συµπληρωµατικές πληροφορίες, οι οποίες θα περιέλθουν προσεχώς στην Επιτροπή.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2879/
2000, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Για τα προγράµµατα που θα υποβληθούν το 2002, η Επιτροπή
πρέπει να αποφασίσει το αργότερο στις 15 Νοεµβρίου 2002.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 327 της 21.12.1999, σ. 7.
(2) ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 63.
(3) ΕΕ L 266 της 6.10.2001, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1855/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
που καθορίζει σε ποιο βαθµό µπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο 2002 για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος ειδικής
µεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα του βοείου
κρέατος και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/
80 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2492/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 8 στοιχείο γ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 στο άρθρο 12 καθορίζει
τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3434/87 (4).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 καθόρισε τις ποσότητες
κρεάτων που δύνανται να εξαχθούν στο πλαίσιο του εν λόγω

καθεστώτος κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2002. ∆εν
κατατέθηκαν πιστοποιητικά εξαγωγής για τα βόεια κρέατα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν κατατέθηκε καµία αίτηση πιστοποιητικών εξαγωγής για τα βόεια
κρέατα, που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79
για το τέταρτο τρίµηνο του 2002.
Άρθρο 2
Αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν για τα κρέατα
που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95, κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων
ηµερών του πρώτου τριµήνου του 2003 για συνολική ποσότητα
1 250 τόνων.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

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

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35.
ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 18.
ΕΕ L 336 της 29.12.1979, σ. 44.
ΕΕ L 327 της 18.11.1987, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1856/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών κατά την εισαγωγή στους τοµείς του κρέατος πουλερικών
και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουµίνης και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1484/95
(2)

Προκύπτει από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία
βασίζεται ο καθορισµός των αντιπροσωπευτικών τιµών, για
τα προϊόντα των τοµέων του κρέατος πουλερικών και των
αυγών, καθώς και της αυγοαλβουµίνης ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιµές για τις εισαγωγές
ορισµένων προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη τις διακυµάνσεις
των τιµών ανάλογα µε την προέλευση· ότι πρέπει, συνεπώς,
να δηµοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιµές.

(3)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
του κρέατος πουλερικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 493/20002, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,

Πρέπει να εφαρµοστεί η τροποποίηση αυτή το συντοµότερο
δυνατό λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών.

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου, όσον αφορά το κοινό καθεστώς συναλλαγών για την
αυγοαλβουµίνη και την λακταλβουµίνη (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (5),
και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
των αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 493/20002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 4,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1659/2002 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος σχετικά µε την εφαρµογή των αντιπροσωπευτικών τιµών στους τοµείς του κρέατος πουλερικών και των
αυγών καθώς και της αυγοαλβουµίνης.

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

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

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49.
ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 7.
ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77.
ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104.
ΕΕ L 305 της 19.12.1995, σ. 49.
ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47.
ΕΕ L 251 της 19.9.2002, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2002, για καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών στους τοµείς
του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουµίνης και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1484/95
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αντιπροσωπευτική τιµή
(EUR/100 kg)

Εγγύηση
που αναφέρεται
στο άρθρο 3,
παράγραφος 3
(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

0207 12 90

Πουλερικά µαδηµένα, κενά, χωρίς κεφάλι, πόδια, λαιµό,
καρδιά, συκώτι και στοµάχι, που ονοµάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγµένα

88,0

9

01

0207 14 10

Τεµάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγµένους πετεινούς ή
κότες

186,5
187,7
188,1
286,5

37
36
36
4

01
02
03
04

0207 14 60

Μηροί από κότες, κατεψυγµένοι

94,6

15

01

0207 27 10

Τεµάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγµένα

225,5

21

01

1602 32 11

Παρασκευάσµατα άψητα από πετεινούς ή κότες

205,0
208,7

25
23

01
02

(1) Προέλευση εισαγωγών:
01 Βραζιλία
02 Ταϊλάνδη
03 Αργεντινή
04 Χιλή.»

Προέλευση (1)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1857/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των αυγών
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής σε τέτοιο ποσό που
επιτρέπει τη συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο
και επίσης λαµβάνει υπόψη το χαρακτήρα των εξαγωγών
αυτών των προϊόντων καθώς και τη σηµασία τους κατά την
παρούσα στιγµή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/
75, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς και
εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Η παρούσα κατάσταση της αγοράς σε ορισµένες τρίτες
χώρες και ο ανταγωνισµός για ορισµένους προορισµούς
καθιστούν αναγκαίο τον καθορισµό µιας διαφοροποιηµένης
επιστροφής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα των αυγών.

(3)

Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
παρούσα κατάσταση των αγορών στον τοµέα των αυγών

(4)

Tα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των κωδικών των προϊόντων για εξαγωγή, για τα
οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 8 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, και τα ποσά της επιστροφής
αυτής καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

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

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49.
(2) ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα των αυγών
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

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

E07
E07
E09
E10
E11
E04
E04
E04
E06
E04

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

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

Ποσό των επιστροφών

1,70
0,80
10,00
35,00
5,00
20,00
10,00
10,00
60,00
15,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
Ε04
Ε06
E07
Ε09
E10
E11

όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία και την Εσθονία
όλοι οι προορισµοί, εκτός από Ελβετία, Εσθονία και Λιθουανία
όλοι οι προορισµοί µε εξαίρεση τις ΗΠΑ, την Εσθονία και την Λιθουανία
Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Οµάν, Κατάρ, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Υεµένη, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ, Ρωσία, Τουρκία
Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες
όλοι οι προορισµοί µε εξαίρεση την Ελβετία, την Εσθονία, την Λιθουανία και τους προορισµούς E09 και E10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1858/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του κρέατος πουλερικών
διεθνές εµπόριο και επίσης λαµβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα των εξαγωγών αυτών των προϊόντων καθώς και
της σηµασίας τους κατά την παρούσα στιγµή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/
75, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς και
εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού δύναται να καλυφθεί µε επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του κρέατος
πουλερικών οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής σε ένα
ποσό το οποίο επιτρέπει τη συµµετοχή της Κοινότητας στο

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των κωδικών των προϊόντων για εξαγωγή, για τα
οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 8 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, και τα ποσά της επιστροφής
αυτής καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

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

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77.
(2) ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2002 για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα του κρέατος πουλερικών
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό
των επιστροφών

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290

V04
V04
V04
V04
V04
V04
V01
A24
V01
A24
V01
A24
V03
V03
V03
V03

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

0,80
0,80
0,80
0,80
1,70
1,70
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
V01 Αγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Οµάν, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιορδανία, Υεµένη, Λίβανος,
Ιράκ, Ιράν.
V03 όλοι οι προορισµοί µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και τις ζώνες Α24 και Α26.
V04 όλοι οι προορισµοί µε εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Εσθονία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1859/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(5)

Για να ληφθούν συγκρίσιµα στοιχεία µε τη µελάσσα του
ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιµές, ανάλογα µε την ποιότητα
της προσφερόµενης µελάσσας, να αυξάνονται ή να µειώνονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(6)

Μια αντιπροσωπευτική τιµή µπορεί να διατηρηθεί κατ' εξαίρεσην αµετάβλητη κατά τη διάρκεια µιας περιορισµένης
περιόδου, εφόσον η τιµή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούµενο καθορισµό της αντιπροσωπευτικής
τιµής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιµες τιµές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότοµες και σηµαντικές
µεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιµής.

(7)

Εφόσον υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής ενεργοποίησης
για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιµής,
πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασµοί κατά την εισαγωγή
µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των
δασµών κατά την εισαγωγή, σε εφαρµογή του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν
ιδιαίτερα ποσά γι' αυτούς τους δασµούς.

(8)

Η εφαρµογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των πρόσθετων
δασµών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής
«αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (4). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται
στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.
Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ· η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά,
οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της αγοράς
προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68.
Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που
συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία
τα οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.
∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν
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. 12.
ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι δασµοί που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται
σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των
ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

Ποσό της αντιπροσωπευτικής
τιµής για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασµού
για 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασµού που πρέπει
να εφαρµόζεται λόγω της
εισαγωγής σε περίπτωση
αναστολής, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1422/95 για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (2)

1703 10 00 (1)

8,35

—

0

1703 90 00 ( )

11,71

—

0

Κωδικός ΣΟ

1

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τη ζάχαρη ανάλογα
µε τον προορισµό.

(5)

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(6)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδοµάδες.
Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάµεση χρονική
περίοδο.

(7)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης, και ιδίως στις
ποσοστώσεις ή στις τιµές ζάχαρης στην κοινοτική και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής όπως
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(8)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 δεν προβλέπει την
παράταση του καθεστώτος εξίσωσης των εξόδων αποθεµατοποίησης από την 1η Ιουλίου 2001. Πρέπει κατά συνέπεια,
να ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό των επιστροφών που
χορηγούνται, όταν η εξαγωγή του βασικού προϊόντος επέρχεται µετά τις 30 Σεπτεµβρίου 2001.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γµώµη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

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 αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5
δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί
µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, µη
µετουσιωµένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και
της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 του εν λόγω κανονισµού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
οικονοµική πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(3)

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για
τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο
παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύµφωνα µε
το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου
1995, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής της χορηγήσεως
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα της
ζάχαρης (3). Το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ'
αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωµατισµένη ή µετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρµοσθεί
στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί
ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 σε φυσική κατάσταση και µη µετουσιωµένων καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

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

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

Επιστροφή

42,17
41,14
42,17
41,14

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4584
45,84
44,72
44,72
0,4584

(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 του Συµβουλίου.
(2) Καθορισµός που αναστέλλεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτροπής (ΕΕ L 255 της 26.9.1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3251/85 (ΕΕ L 309 της 21.11.1985, σ. 14).

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1861/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 11η
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1331/2002
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο σηµείο β),

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για την 11η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1331/2002 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2002, όσον αφορά διαρκή δηµοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εµπορίας 2002/03 για
τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά
την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3) πραγµατοποιούνται τµηµατικές δηµοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1331/2002, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,

Άρθρο 1
Για την 11η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1331/2002, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
47,815 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

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

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 195 της 24.7.2002, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1862/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/
95, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
µπορεί να αποφασίσει σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, να µη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη, ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον
αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα
µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1230/
2002 (7) εκτός από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
τον Καναδά, την Εσθονία και τη Λετονία προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες χώρες.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
11 έως τις 17 Οκτωβρίου 2002, στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

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

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.
ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 46.
ΕΕ L 194 της 23.7.2002, σ. 26.
ΕΕ L 127 της 9.5.2002, σ. 11.
ΕΕ L 180 της 10.7.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1863/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/
95, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς και
τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002 της Επιτροπής (6),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης προς όλες τις τρίτες
χώρες, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ.
1632/2002 (7) µε εξαίρεση την Ουγγαρία, την Εσθονία, τη
Λιθουανία και τη Λετονία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
11 έως τις 17 Οκτωβρίου 2002 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

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

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.
ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 46.
ΕΕ L 194 της 23.7.2002, σ. 26.
ΕΕ L 142 της 31.5.2002, σ. 14.
ΕΕ L 247 της 14.9.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1864/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/
95, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς και
τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1520/
2002 (7), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς όλες τις
τρίτες χώρες µε εξαίρεση την Πολωνία, την Εσθονία, τη
Λιθουανία και τη Λετονία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
11 έως τις 17 Οκτωβρίου 2002 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου που αναφέρεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

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

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.
ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 46.
ΕΕ L 194 της 23.7.2002, σ. 26.
ΕΕ L 133 της 16.5.2001, σ. 3.
ΕΕ L 228 της 24.8.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1865/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
νεται υπόψη για τον καθορισµό των επιστροφών που
εφαρµόζονται σε αυτά τα ίδια προϊόντα που εξάγονται στην
ίδια κατάσταση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Το άρθρο 11 της συµφωνίας για τον γεωργικό τοµέα, η
οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, επιβάλλει όπως η
επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντος
ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να υπερβαίνει την
επιστροφή που εφαρµόζεται για το ίδιο αυτό προϊόν όταν
εξάγεται ως έχει.

(4)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες
δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(5)

Tα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 του κανονισµού αυτού και των τιµών στην
Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από µια επιστροφή κατά την
εξαγωγή όταν τα προϊόντα αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του ίδιου
κανονισµού· ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000 περί θεσπίσεως, για
ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή
εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης, των κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής περί
χορηγήσεως επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ύψους τους (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1052/2002 (4),
προσδιόρισε τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθορισθεί
ύψος επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή τους
υπό µορφή εµπορευµάτων που αναφέρονται στο παράρτηµα
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000 το ύψος της επιστροφής ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται για διάρκεια ίση µε εκείνη που λαµβά-

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών που εφαρµόζονται για τα βασικά
προϊόντα που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1520/2000 και αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, και τα οποία εξάγονται υπό
µορφή εµπορευµάτων που υπάγονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου 2002.

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

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49.
ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 7.
ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 18.6.2002, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2002, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός
ΣΟ

0407 00

Περιγραφή εµπορευµάτων

Προορισµός
(1)

Ύψος των
επιστροφών

02
03
04
01

10,00
35,00
5,00
5,00

01

20,00

01

10,00

01

10,00

01

60,00

01

15,00

Αυγά πτηνών µε το τσόφλι τους, νωπά, διατηρηµένα ή βρασµένα:
– Αυγά πουλερικών ορνιθώνα:

0407 00 30

– – Άλλα:
α) Σε περίπτωση εξαγωγής αυγοαλβουµίνης που υπάγεται στους
κωδικούς ΣΟ 3502 11 90 και 3502 19 90

β) Σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων
0408

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραµένα,
βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς
διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
– Κρόκοι αυγών:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Αποξεραµένοι:
– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:
Χωρίς γλυκαντικά

0408 19

– – Άλλοι:
– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:

ex 0408 19 81

– – – – Σε υγρή κατάσταση:
Χωρίς γλυκαντικά

ex 0408 19 89

– – – – Κατεψυγµένοι:
Χωρίς γλυκαντικά
– Άλλα:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Αποξεραµένα:
– – – Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:
Χωρίς γλυκαντικά

0408 99
ex 0408 99 80

– – Άλλα:
– – – Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:
Χωρίς γλυκαντικά

(1) Οι
01
02
03
04

προορισµοί είναι οι ακόλουθοι:
οι τρίτες χώρες,
Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Οµάν, Κατάρ, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Υεµένη, Τουρκία, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ και Ρωσία,
Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν και Φιλιππίνες,
όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία και τους προορισµούς 02 και 03.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Οκτωβρίου 2002
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους (Γερµανία) στην Επιτροπή των Περιφερειών
(2002/809/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2002, για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών
µελών της Επιτροπής των Περιφερειών (1),
Εκτιµώντας ότι, µετά την παραίτηση του κ. Werner BALLHAUSEN, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις
15 Μαΐου 2002, έµεινε κενή µία θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της γερµανικής κυβέρνησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Michael SCHNEIDER διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση
του κ. Werner BALLHAUSEN και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Λουξεµβούργο, 8 Οκτωβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. PEDERSEN

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Οκτωβρίου 2002
για το διορισµό δύο τακτικών και δύο αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών
(2002/810/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2002, για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών
µελών της Επιτροπής των Περιφερειών (1),
Εκτιµώντας ότι µετά τις παραιτήσεις του κ. Jan TINDEMANS, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 10
Απριλίου 2002, του κ. H.J.M. KEMPERMAN, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 22 Μαΐου 2002, της
κας C.W. JACOBS, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 22 Αυγούστου 2002, του κ. A.M.C.A. HOOIJMAIJERS, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 19 Ιουνίου 2002, έµειναν κενές δύο θέσεις τακτικών και
δύο θέσεις αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
— Ο κ. H.F.M. EVERS διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Jan TINDEMANS,
— η κα C.W. JACOBS διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. H.J.M.
KEMPERMAN,
— ο κ. P. JANSEN διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση της κας
C.W. JACOBS,
— ο κ. G.D. DALES διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ.
A.M.C.A. HOOIJMAIJERS,
για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Λουξεµβούργο, 8 Οκτωβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. PEDERSEN

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Οκτωβρίου 2002
για τον καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών που θα συµπληρώσουν το παράρτηµα VΙΙ της οδηγίας
2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του
Συµβουλίου
(2002/811/ΕΚ)
ως προς τους στόχους, τις γενικές αρχές και τη σύνταξη του
σχεδίου επιτήρησης που προβλέπεται στο παράρτηµα αυτό.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (1), και ιδίως το πρώτο εδάφιο του παραρτήµατος VII,

(4)

Η επιτροπή του άρθρου 30 παράγραφος 2 της οδηγίας
2001/18/ΕΚ, της οποίας ζητήθηκε η γνώµη στις 12 Ιουνίου
2002, δεν γνωµοδότησε πάνω στην πρόταση απόφασης της
Επιτροπής,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, για την
εµπορία γενετικώς τροποποιηµένου οργανισµού (στο εξής
ΓΤΟ) ως τέτοιου ή ως συστατικού άλλων προϊόντων, απαιτείται προηγούµενη κοινοποίηση προς την αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους στου οποίου την αγορά διατίθεται για
πρώτη φορά.
Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ, οι κοινοποιούντες
µεριµνούν ώστε η επιτήρηση και η έκθεση σχετικά µε τη σκόπιµη ελευθέρωση ενός ΓΤΟ να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην έγκριση εµπορίας, κατά την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 2, του
άρθρου 19 παράγραφος 3 και του άρθρου 20 της οδηγίας.
Η κοινοποίηση πρέπει συνεπώς να περιλαµβάνει ένα σχέδιο
επιτήρησης µαζί µε πρόταση χρονοδιαγράµµατος του σχεδίου, κατά την έννοια του παραρτήµατος VII της οδηγίας
2001/18/ΕΚ.
Το παράρτηµα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ πρέπει να
συµπληρωθεί µε λεπτοµερείς επεξηγηµατικές κατευθύνσεις

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι κατευθυντήριες γραµµές που περιέχονται στο παράρτηµα της
παρούσας απόφασης συµπληρώνουν το παράρτηµα VIΙ της οδηγίας
2001/18/ΕΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 3 Οκτωβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. HANSEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ, οι κοινοποιούντες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν σχέδια παρακολούθησης
ώστε να εντοπίζουν και να εξακριβώνουν τυχόν επιπτώσεις —άµεσες ή έµµεσες, άµεσης εµφάνισης ή όψιµες, ακόµη και απρόβλεπτες— των ΓΤΟ, είτε ως προϊόντων είτε εντός άλλων προϊόντων, για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, µετά τη
διάθεσή τους στην αγορά.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της ως άνω οδηγίας, οι κοινοποιούντες υποβάλλουν, µαζί µε την κοινοποίηση διάθεσης ενός ΓΤΟ στην αγορά, σχέδιο παρακολούθησης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII της υπόψη οδηγίας. Το τελευταίο θα πρέπει να περιέχει και υποδείξεις ως προς τη διάρκεια του σχεδίου παρακολούθησης, η οποία µπορεί και να είναι διαφορετική από τη διάρκεια που προτείνεται για τη συγκατάθεση. Στο παράρτηµα VII περιγράφονται σε γενικές γραµµές ο προς
επίτευξη στόχος και οι ακολουθητέες γενικές αρχές για την εκπόνηση του σχεδίου παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο
13 παράγραφος 2, στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20.
Οι κατευθυντήριες γραµµές έρχονται να συµπληρώσουν το περιεχόµενο του παραρτήµατος VII, και στο πνεύµα της οδηγίας:
— πραγµατεύονται διεξοδικώς τους στόχους της παρακολούθησης,
— πραγµατεύονται διεξοδικώς τις γενικές αρχές της παρακολούθησης,
— διαµορφώνουν ένα περίγραµµα γενικού πλαισίου για την ανάπτυξη ενδεδειγµένων σχεδίων παρακολούθησης µετά τη διάθεση
στην αγορά.
Μετά τη διάθεση ενός ΓΤΟ στην αγορά, και σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας, ο κοινοποιών έχει τη νοµική
υποχρέωση να µεριµνά ώστε, για την παρακολούθηση και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων, να εφαρµόζονται οι όροι που
προβλέπονται στη συγκατάθεση. Το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο στ) αναφέρει ότι στη γραπτή συγκατάθεση θα πρέπει σε
κάθε περίπτωση να διευκρινίζονται οι απαιτήσεις παρακολούθησης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII, συµπεριλαµβανοµένης της
υποχρέωσης να υποβάλλονται εκθέσεις στην Επιτροπή και λοιπές αρµόδιες αρχές. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια που
προβλέπει το άρθρο 20 παράγραφος 4, τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης πρέπει να διατίθενται στο ευρύ κοινό.
Τα σχέδια παρακολούθησης για ΓΤΟ που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά, είναι σαφές ότι θα πρέπει να εκπονούνται για
κάθε προϊόν χωριστά, λαµβανοµένων υπόψη των ακόλουθων στοιχείων: εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου, τροποποιηµένα
χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στον εκάστοτε ΓΤΟ, για ποια χρήση προορίζονται και για τι περιβάλλον. Στις κατευθυντήριες
γραµµές γίνεται αναφορά σε ένα γενικό πλαίσιο, χωρίς όµως να επιχειρείται να δοθούν λεπτοµερή στοιχεία για την εκπόνηση σχεδίων παρακολούθησης που θα καλύπτουν όλους τους ΓΤΟ.
Ενδέχεται να χρειαστεί η συµπλήρωση του παρόντος πλαισίου µε ειδικότερες συµπληρωµατικές κατευθύνσεις για τα σχέδια παρακολούθησης ή τους καταλόγους ελέγχων σε σχέση µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, φυτά ή οµάδες ΓΤΟ.
Η παρακολούθηση µπορεί να οριστεί γενικώς ως η συστηµατική µέτρηση µεταβλητών και διαδικασιών στο χρόνο. Εννοείται ότι
υφίστανται ειδικοί λόγοι για τη συλλογή των δεδοµένων αυτών, π.χ. για την εξασφάλιση της τήρησης ορισµένων προτύπων ή
προϋποθέσεων ή για την εξέταση πιθανών αλλαγών σε σχέση µε ορισµένες αφετηρίες αναφοράς. Με βάση τα παραπάνω, είναι
απαραίτητο να εντοπιστούν οι τύποι επιπτώσεων ή παραµέτρων που θα παρακολουθούνται και βεβαίως τα εργαλεία και τα συστήµατα µέτρησής τους καθώς και τα κατάλληλα χρονικά διαστήµατα για τις µετρήσεις. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ενδέχεται να τροφοδοτούν την περαιτέρω έρευνα.
Η αποτελεσµατική παρακολούθηση και γενική εποπτεία απαιτεί την έγκαιρη ανάπτυξη και διάθεση κατάλληλης µεθοδολογίας
πριν από την έναρξη των προγραµµάτων παρακολούθησης. Η παρακολούθηση δεν πρέπει να θεωρείται ως έρευνα για την έρευνα
αλλά ως µέσο για την αξιολόγηση και τον έλεγχο αποτελεσµάτων και υποθέσεων που προκύπτουν από προηγούµενη έρευνα και
αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.

Α. ΣΤΟΧΟΙ
Πριν διατεθούν στην αγορά ένας ΓΤΟ ή συνδυασµός ΓΤΟ ως προϊόντα ή εντός άλλων προϊόντων, υποβάλλεται κοινοποίηση στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στου οποίου την αγορά θα διατεθούν για πρώτη φορά. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, η κοινοποίηση αυτή πρέπει να περιέχει τεχνικό φάκελο πληροφοριών, ο οποίος θα περιλαµβάνει και πλήρη εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Για κάθε µεµονωµένη περίπτωση, η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποσκοπεί σε εντοπισµό και αξιολόγηση τυχόν
δυσµενών επιπτώσεων —άµεσων ή έµµεσων, άµεσης εµφάνισης ή όψιµων, ακόµη και απρόβλεπτων— των ΓΤΟ στην υγεία του
ανθρώπου και στο περιβάλλον, ως αποτέλεσµα της διάθεσής τους στην αγορά. Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενδεχοµένως να χρειάζεται επίσης να λαµβάνει υπόψη τυχόν µακροπρόθεσµες επιπτώσεις συνδεόµενες µε την αλληλεπίδραση µε
άλλους οργανισµούς και µε το περιβάλλον. Η αξιολόγηση τυχόν τέτοιων δυσµενών επιπτώσεων πρέπει να βασίζεται σε κοινή
µεθοδολογία η οποία να στηρίζεται σε ανεξάρτητα επαληθεύσιµα επιστηµονικά στοιχεία.
Οι ΓΤΟ διαφέρουν πιθανώς σηµαντικά ως προς τα εγγενή χαρακτηριστικά των τροποποιούµενων ειδών καθώς και ως προς τη
συγκεκριµένη τροποποίηση και τα προκύπτοντα χαρακτηριστικά. Από τα χαρακτηριστικά αυτά θα καθοριστεί σε µεγάλο βαθµό τι
είδους επιπτώσεις µπορεί να έχει η κυκλοφορία ενός ΓΤΟ στην αγορά.
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Είναι επίσης ανάγκη, µετά την κυκλοφορία ενός ΓΤΟ στην αγορά, να επαληθευτεί η ορθότητα της εκτίµησης κινδύνου που είχε
γίνει προτού ο ΓΤΟ διατεθεί στην αγορά. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί κατά την αξιολόγηση το ενδεχόµενο να υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 20 της οδηγίας, προβλέπεται προς τούτο παρακολούθηση µετά τη διάθεση
στην αγορά.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι στόχοι της παρακολούθησης µετά τη διάθεση στην αγορά, όπως αυτοί περιγράφονται στο παράρτηµα
VII, είναι οι ακόλουθοι:
— να επιβεβαιωθεί η ορθότητα τυχόν παραδοχών της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά µε την εµφάνιση και τον
αντίκτυπο δυνητικών δυσµενών επιπτώσεων του ΓΤΟ (ή της χρήσεως αυτού)· και
— να εντοπιστούν τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις του ΓΤΟ (ή της χρήσεως αυτού) στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον,
οι οποίες δεν προβλέπονταν στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η παρακολούθηση, κατά την έννοια των άρθρων 13, 19 και 20 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και των ανά χείρας κατευθυντήριων
γραµµών, αναφέρεται στην µετά τη διάθεση στην αγορά παρακολούθηση, η οποία και λαµβάνει χώρα µετά τη χορήγηση συγκατάθεσης για διάθεση ενός ΓΤΟ στην αγορά.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας, ο κοινοποιών οφείλει να υποβάλει, µαζί µε την κοινοποίηση,
και το σχέδιο παρακολούθησης που προβλέπεται στο παράρτηµα VII.
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο στ), η συγκατάθεση πρέπει να προβλέπει χρονοδιάγραµµα του σχεδίου παρακολούθησης και, ανάλογα µε την περίπτωση, τυχόν υποχρεώσεις που θα βαρύνουν πωλητές και χρήστες του προϊόντος· σε περιπτώσεις καλλιέργειας ΓΤΟ, θα πρέπει επίσης να περιέχει επαρκείς πληροφορίες ως προς την τοποθεσία τους.
Βάσει των εκθέσεων που υποβάλλουν οι κοινοποιούντες σύµφωνα µε τη συγκατάθεση και στο πλαίσιο του σχεδίου παρακολούθησης, η αρµόδια αρχή που παραλαµβάνει την αρχική κοινοποίηση µπορεί σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του άρθρου 20
παράγραφος 1 να αναπροσαρµόζει το σχέδιο παρακολούθησης µετά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης.
Ο σχεδιασµός έχει ουσιαστική σηµασία για όλους τους τύπους παρακολούθησης, και κατά την εκπόνηση σχεδίων παρακολούθησης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τόσο η κατά περίπτωση παρακολούθηση όσο και η γενική επιτήρηση. Επιπλέον, η παρακολούθηση ενδεχόµενων σωρευτικών µακροπρόθεσµων επιπτώσεων θα πρέπει να θεωρείται ως υποχρεωτική συνιστώσα του
προγράµµατος παρακολούθησης.
Η κατά περίπτωση παρακολούθηση θα πρέπει, όταν περιλαµβάνεται στο σχέδιο παρακολούθησης, να επικεντρώνεται σε ενδεχόµενες συνέπειες της διάθεσης ενός ΓΤΟ στην αγορά, οι οποίες έχουν υπερτονιστεί ως αποτέλεσµα παραδοχών και συµπερασµάτων
της εκτίµησης περιβαλλοντικού κινδύνου. Και ενώ, µε βάση την τελευταία και τα υπάρχοντα επιστηµονικά δεδοµένα, είναι δυνατόν κάποιες συνέπειες να θεωρούνται αναµενόµενες, είναι ωστόσο πολύ δυσκολότερο να καταστρώνονται σχέδια µε βάση ενδεχόµενες συνέπειες και µεταβλητές παραµέτρους που ούτε προβλεπτές είναι ούτε αναµενόµενες. Ενδέχεται όµως, µε κατάλληλο σχεδιασµό της παρακολούθησης και µε κατάλληλα σχέδια επιτήρησης, να υπάρχει δυνατότητα βελτιστοποίησης των πιθανοτήτων
έγκαιρης πρόβλεψης τέτοιων συνεπειών. Στο εκπονούµενο σχέδιο παρακολούθησης θα πρέπει εποµένως να ενσωµατώνεται η
γενική επιτήρηση για απροσδόκητες και απρόβλεπτες δυσµενείς συνέπειες.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αποτελεσµατικότητα κόστους της κατά περίπτωση παρακολούθησης και
της γενικής επιτήρησης.
Τα κράτη µέλη µπορούν και αυτά να συµβάλουν στην παρακολούθηση µέσω της γενικής υποχρέωσης η οποία απορρέει από το
άρθρο 4 παράγραφος 5, όπου προβλέπεται ότι η αρµόδια αρχή διοργανώνει επιθεωρήσεις και λαµβάνει άλλα µέτρα ελέγχου σε
κατεύθυνση συµµόρφωσης προς την οδηγία. Πράγµατι, σύµφωνα µε τη συνθήκη, τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν περαιτέρω µέτρα παρακολούθησης και επιθεώρησης, π.χ. από τις εθνικές αρχές, των ΓΤΟ ή των προϊόντων που περιέχουν
ΓΤΟ που διατίθενται στην αγορά. Να σηµειωθεί ωστόσο ότι η τέτοια δράση δεν υποκαθιστά το σχέδιο παρακολούθησης, του
οποίου η ευθύνη ανήκει στους κοινοποιούντες (παρόλο που, µε τη συγκατάθεση των αρµοδίων µερών, µπορεί να αποτελεί τµήµα
του).
Για την ερµηνεία των δεδοµένων που συγκεντρώνονται µέσω της παρακολούθησης θα πρέπει να συνεκτιµώνται οι περιβαλλοντικές
συνθήκες και δραστηριότητες προκειµένου να καθοριστεί ενδεδειγµένη αφετηρία αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, µπορούν οµοίως
να συµβάλουν προγράµµατα γενικής επιτήρησης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Όταν διαπιστώνονται στο περιβάλλον
απροσδόκητες αλλαγές, ενδέχεται να χρειάζεται περαιτέρω εκτίµηση κινδύνου ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές έχουν
προκύψει ως αποτέλεσµα της διάθεσης του ΓΤΟ στην αγορά ή ως απόρροια άλλων παραγόντων. Κατόπιν αυτών, πρέπει επίσης
να εξετάζεται το ενδεχόµενο λήψης µέτρων για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Γ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η εκπόνηση των σχεδίων παρακολούθησης πρέπει να βασίζεται σε ένα πλαίσιο µε τρία µέρη, τα ακόλουθα:
1. στρατηγική παρακολούθησης·
2. µεθοδολογία παρακολούθησης·
3. ανάλυση, υποβολή εκθέσεων, επανεξέταση.
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1. Στρατηγική παρακολούθησης
Η στρατηγική παρακολούθησης προϋποθέτει πρωτίστως εντοπισµό των δυνητικών συνεπειών που µπορεί να έχει η διάθεση ενός
ΓΤΟ στην αγορά, του βαθµού στον οποίο πρέπει αυτές να παρακολουθούνται, µιας σωστής προσέγγισης και κατάλληλης χρονικής κλίµακας για την παρακολούθηση.
Κατά πρώτον, η πιθανότητα για ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις —άµεσες, έµµεσες, ταχείας εµφάνισης ή όψιµες— των ΓΤΟ θα
πρέπει να θεωρείται παράλληλα µε τη χρήση για την οποία αυτοί προορίζονται και µε το περιβάλλον υποδοχής.
Ως άµεσες επιπτώσεις νοούνται οι πρωτογενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον που προκύπτουν ως
αποτέλεσµα του ίδιου του ΓΤΟ και όχι ως αποτέλεσµα σειράς άλλων αιτίων. Για παράδειγµα, σε περίπτωση καλλιέργειας που έχει
τροποποιηθεί για να γίνει ανθεκτική απέναντι σε συγκεκριµένο έντοµο, στις άµεσες επιπτώσεις ενδέχεται να συµπεριλαµβάνεται ο
θάνατος και πληθυσµιακές µεταβολές τόσο των εντόµων που ήταν στόχος της τροποποίησης όσο και άλλων εντόµων (µη στόχων)
ως αποτέλεσµα της τοξίνης που παράγει ο ΓΤΟ.
Ως έµµεσες επιπτώσεις νοούνται επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον που προκύπτουν ως αποτέλεσµα
σειράς αιτίων. Για παράδειγµα, στην προαναφερόµενη περίπτωση, έµµεσες συνέπειες µπορούµε να έχουµε όταν η µείωση του
πληθυσµού των εντόµων-στόχων έχει επίπτωση σε πληθυσµούς άλλων οργανισµών που τρέφονται από τα εν λόγω έντοµα.
Στις έµµεσες επιπτώσεις µπορούν να υπαχθούν και αλληλεπιδράσεις µεταξύ αριθµού οργανισµών και του περιβάλλοντος, που
δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο την πρόβλεψη τυχόν συνεπειών. Επίσης, είναι πιθανό να σηµειωθεί καθυστέρηση στην
παρατήρηση των έµµεσων επιπτώσεων. Οι παράγοντες αυτοί πρέπει όµως να θεωρούνται ως µέρος της στρατηγικής.
Ως επιπτώσεις άµεσης εµφάνισης νοούνται επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον που παρατηρούνται επί όσον
χρόνο διαρκεί η ελευθέρωση του ΓΤΟ. Οι επιπτώσεις αυτές µπορεί να είναι άµεσες ή έµµεσες.
Ως όψιµες επιπτώσεις νοούνται επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον οι οποίες ενδέχεται να µην παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της ελευθέρωσης του ΓΤΟ, να εµφανιστούν όµως ως άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις είτε σε µετέπειτα στάδιο
είτε αφού ολοκληρωθεί η ελευθέρωση. Ένα παράδειγµα όψιµης επίπτωσης είναι η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των εντόµων στην
τοξίνη Bt µέσω της συνεχούς έκθεσης σε αυτήν.
Οι άµεσης εµφάνισης και οι όψιµες επιπτώσεις ενδέχεται να είναι άµεσες ή έµµεσες, προϋποθέτουν όµως κάποιο χρονικό
ορίζοντα για να παρατηρηθεί αλλαγή. Άµεσες επιπτώσεις είναι πιθανότερο να εµφανιστούν ταχύτατα ή βραχυπρόθεσµα σε
επίπεδο που να µπορούν να ανιχνευτούν. Για την εµφάνιση έµµεσων επιπτώσεων ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χρόνος,
εντούτοις ενδεχοµένως να χρειάζεται να λαµβάνονται υπόψη.
Είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να προβλεφθεί η εµφάνιση δυνητικών συνεπειών, απρόβλεπτων ή απροσδόκητων, που δεν
έχουν επισηµανθεί ιδιαίτερα στην εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου. Η γενική επιτήρηση για ενδεχόµενες απροσδόκητες ή
απρόβλεπτες συνέπειες θα πρέπει, εποµένως, να θεωρείται ως µέρος της στρατηγικής παρακολούθησης.

1.1. Εκτ ί µηση κινδύ νο υ
Η στρατηγική παρακολούθησης πρέπει να προβλέπει τρόπους επαλήθευσης των αξιολογήσεων που προκύπτουν βάσει της
εκτίµησης κινδύνου, ανάλογα µε τη χρήση του ΓΤΟ και του περιβάλλοντος υποδοχής. Προς τούτο πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
παραδοχές και συµπεράσµατα που βασίζονται στην εκτίµηση κινδύνου, µε συνεκτίµηση επιστηµονικών δεδοµένων και συστάσεων
επιτροπών εµπειρογνωµόνων. Επιπλέον, στη στρατηγική παρακολούθησης, θα πρέπει ίσως να εντάσσονται ζητήµατα που απορρέουν από την εκτίµηση κινδύνου µε ορισµένο όµως βαθµό αβεβαιότητας, π.χ. πιθανές συνέπειες που ενδέχεται να εµφανιστούν
µόνο όταν οι ελευθερώσεις εκτελεστούν σε µεγάλη κλίµακα. Σχετικό βοήθηµα αποτελούν οι κατευθυντήριες γραµµές που
συµπληρώνουν το παράρτηµα ΙΙ, σχετικά µε τις αρχές της εκτίµησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

1.2. Γενικέ ς π ληρο φο ρίες
Για τον σχεδιασµό και την εκπόνηση του σχεδίου παρακολούθησης πρέπει να χρησιµοποιούνται γενικές πληροφορίες που αφορούν τον εκάστοτε ΓΤΟ, συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων και πληροφοριών από ελευθερώσεις πειραµατικής κλίµακας, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και σχετικά συγκρίσιµα στοιχεία από άλλες ελευθερώσεις. Συγκεκριµένα, σηµαντικά θα συνέβαλλαν δεδοµένα
προερχόµενα από ερευνητικές µελέτες κινδύνου και από την παρακολούθηση περιπτώσεων ελευθέρωσης σε πειραµατική κλίµακα.

1.3. Π ρ ο σέγ γ ιση
Απαιτείται προσδιορισµός της προσέγγισης που πρέπει να ακολουθεί η στρατηγική παρακολούθησης. Σε πολλές περιπτώσεις, η
εστίαση το πιθανότερο θα αφορά ζητήµατα πρωταρχικού ενδιαφέροντος και την καθιέρωση µιας κυκλοτερούς διαδικασίας παρακολούθησης ώστε να υπάρχει δυνατότητα διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας του προγράµµατος.
Η προσέγγιση πρέπει να δίνει τα µέσα εντοπισµού πιθανών δυσµενών επιπτώσεων σε πρώιµο στάδιο της εµφάνισής τους. Ο έγκαιρος εντοπισµός τυχόν δυσµενών επιπτώσεων που µπορούν να αποδοθούν σε ΓΤΟ θα δώσει τη δυνατότητα για ταχύτερη επανεκτίµηση και εφαρµογή µέτρων περιορισµού ενδεχόµενων συνεπειών για το περιβάλλον.
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Η εκπόνηση των σχεδίων παρακολούθησης ΓΤΟ θα πρέπει να ακολουθεί µια βήµα προς βήµα προσέγγιση και να λαµβάνει υπόψη
τα υπάρχοντα δεδοµένα και τη µεθοδολογία παρακολούθησης. Σε µια βήµα προς βήµα προσέγγιση πρέπει επίσης να συνεκτιµάται
η κλίµακα της ελευθέρωσης. Το πρώτο βήµα µπορεί να στηρίζεται σε στοιχεία από πειραµατικές δοκιµές των οποίων οι διαδοχικές ενέργειες θα βασίζονται σε µεγάλης κλίµακας δοκιµές πεδίου, τέλος δε σε µελετητικές έρευνες επί εµπορικών αγροτεµαχίων.
Πληροφορίες και πείρα που προκύπτουν από την παρακολούθηση πειραµατικής κλίµακας ελευθερώσεων ΓΤΟ είναι εποµένως
πιθανό να χρησιµεύουν στο σχεδιασµό ενός καθεστώτος παρακολούθησης µετά την εµπορία το οποίο απαιτείται για τη διάθεση
ΓΤΟ στην αγορά.
Προγράµµατα παρατήρησης που ήδη υπάρχουν θα µπορούσαν επίσης να προσαρµοστούν στις ανάγκες παρακολούθησης ΓΤΟ ως
µέσο για να εξασφαλιστεί µια δυνατότητα σύγκρισης και για να περιοριστούν οι πόροι που δαπανώνται για τη χάραξη της
προσέγγισης. Μπορούν να συµπεριληφθούν εδώ προγράµµατα παρατήρησης του περιβάλλοντος που αφορούν γεωργικές δραστηριότητες, µελετητικές έρευνες για τα τρόφιµα, τη διατήρηση της φύσης, την παρατήρηση του εδάφους και µελετητικές έρευνες
κτηνιατρικού περιεχοµένου. Η ένταξη παρόµοιων προγραµµάτων στο σχέδιο παρακολούθησης απαιτεί κατ' αρχάς να συµφωνήσουν οι κοινοποιούντες µε τα άτοµα ή τους οργανισµούς που διεξάγουν αυτό το έργο, συµπεριλαµβανόµενων των εθνικών
αρχών.
Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην κατά περίπτωση παρακολούθηση και τη γενική επιτήρηση σύµφωνα µε τους δύο γενικούς
στόχους του παραρτήµατος VII, χωρίς να αποκλείονται άλλοι τύποι συστηµάτων παρακολούθησης.

1.3.1. Παρακολούθηση κατά περίπτωση
Η παρακολούθηση κατά περίπτωση χρησιµεύει για να επιβεβαιώνεται η ορθότητα στην εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου αναφορικά µε ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις ενός ΓΤΟ και της χρήσεως αυτού.
Η προσέγγιση αυτή:
— πρέπει να επικεντρώνεται σε όλες τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, όπως αυτές
εντοπίζονται στην εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου, και
— πρέπει να προσδιορίζει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στη διάρκεια του οποίου να προκύψουν ορισµένα αποτελέσµατα.
Το πρώτο βήµα κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου για µια κατά περίπτωση παρακολούθηση είναι ο καθορισµός αντίστοιχων στόχων στη στρατηγική παρακολούθησης. Εδώ πρέπει να δούµε τι παραδοχές υπάρχουν στην εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου
σχετικά µε την εµφάνιση και επίπτωση ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων του ΓΤΟ και της χρήσεως αυτού, παραδοχές που θα
πρέπει να επαληθεύονται στην κατά περίπτωση παρακολούθηση. Εάν στην εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου συµπεραίνεται ότι
δεν υπάρχουν κίνδυνοι ή ότι υπάρχει αµελητέος κίνδυνος, ενδέχεται να µην συντρέχει λόγος για παρακολούθηση κατά περίπτωση.
Ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις που εντοπίζονται στην εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου πρέπει να συµπεριληφθούν στο
σχέδιο παρακολούθησης αποκλειστικά και µόνο για να συµβάλουν στην επιβεβαίωση ή απόρριψη των παραδοχών που συνδέονται
µε αυτές τις επιπτώσεις.
Εάν ο ΓΤΟ προορίζεται, µεταξύ άλλων χρήσεων, και για καλλιέργεια, τότε πρέπει να προσεχθούν και ενδεχόµενοι κίνδυνοι εξαιτίας της µεταφοράς γύρης, της διασποράς και διατήρησης του υπόψη ΓΤΟ. Η πιθανότητα εµφάνισης αυτών των φαινοµένων
εξαρτάται επίσης από την κλίµακα χρήσεως και από το περιβάλλον υποδοχής, συµπεριλαµβανοµένης της γειτνίασης και της
κλίµακας παραγωγής καλλιεργειών φυλετικώς συµβατών µε άγρια συγγενικά είδη.
Αντιστρόφως, ενδεχόµενοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι προερχόµενοι από ΓΤΟ που έχουν εγκριθεί µόνο για εισαγωγή και επεξεργασία θα θεωρηθούν πιθανώς ως εξαιρετικά περιορισµένοι, δεδοµένου ότι τέτοιοι ΓΤΟ δεν θα εισαχθούν σκόπιµα στο περιβάλλον,
οπότε και είναι αδύνατο να διασπαρούν.
Οι δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον ως αποτέλεσµα της ελευθέρωσης ενός ΓΤΟ και της
διάθεσής του στην αγορά εξαρτώνται πρώτα απ' όλα από την ίδια τη φύση του ΓΤΟ και την εκάστοτε ειδική γενετική τροποποίηση. Παραδείγµατος χάρη, ενδεχόµενες συνέπειες εξαιτίας της µεταφοράς γύρης από γενετικώς τροποποιηµένες καλλιέργειες
σε άλλες µη γενετικώς τροποποιηµένες ή σε άγρια συγγενικά είδη εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το κατά πόσον το γενετικώς
τροποποιηµένο είδος πολλαπλασιάζεται µε διασταύρωση ή µε αυτεπικονίαση. Η παρουσία άγριων συγγενικών ειδών θα πρέπει
ίσως επίσης να εξετάζεται στη συνάρτηση αυτή.
Εντούτοις, τυχόν επακόλουθα (π.χ. ενδεχόµενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας ενός εντόµου στην τοξίνη Bt) θα συνδέονται µόνο µε
ΓΤΟ που τροποποιήθηκαν για να εκφράσουν τη συγκεκριµένη αυτή τοξίνη. ∆εν θα συνέβαινε το ίδιο µε ΓΤΟ που τροποποιούνται
για να γίνουν ανθεκτικοί στα ζιζανιοκτόνα, αφού τέτοιοι ΓΤΟ δεν περιέχουν το γονίδιο της τοξίνης Bt.
Οµοίως, θα ενδιέφερε µόνο η παρακολούθηση ενδεχόµενης µεταβίβασης γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά και οι πιθανές
συνέπειες σε σχέση µε ΓΤΟ που περιέχουν γονίδια σήµανσης ανθεκτικά στα αντιβιοτικά ως µέρος της τροποποίησης.
Από τη στιγµή που θα έχουν καθοριστεί οι στόχοι µε κριτήριο ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις, το επόµενο βήµα είναι να καθοριστούν οι παράµετροι που πρέπει να µετρούνται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Οι παράµετροι, καθώς και οι µέθοδοι που
χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση και αξιολόγηση αυτών, πρέπει να είναι έγκυρες και πρόσφορες.
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1.3.2. Γενική επιτήρηση
Η γενική επιτήρηση βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην παρατήρηση ρουτίνας (προσέγγιση «look-see») και πρέπει να χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό δυσµενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον οι οποίες δεν προβλέπονται στην
εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου. Είναι πιθανό να περιλαµβάνει παρατήρηση των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών αλλά δεν
αποκλείεται η λεπτοµερέστερη ανάλυση.
Αντίθετα προς την κατά περίπτωση παρακολούθηση, η γενική επιτήρηση:
— πρέπει να επιδιώκει να προσδιορίσει και να καταγράψει τυχόν έµµεσες επιπτώσεις, όψιµες ή/και σωρευτικές, που δεν προβλέπονται στην εκτίµηση κινδύνου,
— πρέπει να εκτείνεται σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και πιθανόν σε ευρύτερη έκταση.
Ο τύπος της γενικής επιτήρησης (συµπεριλαµβάνονται τοποθεσία, έκταση και άλλες προς µέτρηση παράµετροι) εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από τον τύπο των µην αναµενόµενων δυσµενών επιπτώσεων που εξετάζονται. Για παράδειγµα, µη αναµενόµενες
δυσµενείς επιπτώσεις στο καλλιεργούµενο οικοσύστηµα, όπως µεταβολές βιοποικιλότητας, σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαιτίας πολλαπλών ελευθερώσεων και αλληλεπιδράσεων ενδέχεται να απαιτούν διαφορετική προσέγγιση γενικής
επιτήρησης σε σχέση µε άλλες επιπτώσεις εξαιτίας µεταβίβασης γονιδίων.
Σε ένα σχέδιο γενικής επιτήρησης µπορούν να χρησιµοποιούνται καθιερωµένες πρακτικές επιτήρησης, όπως παρακολούθηση
γεωργικών καλλιεργειών, φυτοπροστασία, κτηνιατρικά και εν γένει ιατρικά προϊόντα, καθώς και προγράµµατα οικολογικής παρακολούθησης, παρατήρησης του περιβάλλοντος και διατήρησης της φύσης. Στο σχέδιο παρακολούθησης µπορεί επίσης να εξηγείται λεπτοµερώς πως θα αναζητώνται από τον κάτοχο της συγκατάθεσης ή θα τίθενται στη διάθεσή του οι σχετικές πληροφορίες
που συλλέγονται µέσω των καθιερωµένων πρακτικών επιτήρησης που εκτελούνται από τρίτα µέρη.
Εάν στο πλαίσιο της γενικής παρατήρησης χρησιµοποιούνται καθιερωµένες πρακτικές, οι τελευταίες πρέπει να περιγράφονται
µαζί µε όποιες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν για να πραγµατοποιηθεί µια ουσιαστική γενική επιτήρηση.

1.4. Αφε τ η ρ ίες αν α φο ρ ά ς
Ο καθορισµός µιας αφετηρίας στο περιβάλλον υποδοχής αποτελεί προϋπόθεση για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των
αλλαγών που παρατηρούνται. Με δύο λόγια, η αφετηρία χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς για σύγκριση µε τυχόν επιπτώσεις που
θα παρατηρούνται από τη διάθεση στην αγορά ενός ΓΤΟ. Ο καθορισµός της αφετηρίας αναφοράς πρέπει συνεπώς να προηγείται
του εντοπισµού και της παρακολούθησης παρόµοιων επιπτώσεων. Η παράλληλη παρακολούθηση «περιοχών GMO» και συγκρίσιµων «περιοχών αναφοράς χωρίς GMO» µπορεί να αποδειχτεί ενδιαφέρουσα σε πολύ δυναµικά περιβάλλοντα.
Με βάση κατάλληλα συστήµατα παρατήρησης του περιβάλλοντος, ενδέχεται συνεπώς να απαιτούνται έγκυρες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του περιβάλλοντος υποδοχής, πριν από την υλοποίηση των προγραµµάτων παρακολούθησης και των
δράσεων περιβαλλοντικής πολιτικής. Τα προγράµµατα παρατήρησης του περιβάλλοντος σχεδιάζονται έτσι ώστε να λαµβάνονται
υπόψη αποδεδειγµένες ή πιθανολογούµενες σχέσεις µεταξύ οικοσυστηµάτων, µπορούν δε να συµβάλουν στον καθορισµό των
κάτωθι παραµέτρων:
— κατάσταση του περιβάλλοντος και µεταβολές που σηµειώνονται σ' αυτό,
— αίτια των µεταβολών και
— αναµενόµενες εξελίξεις του περιβάλλοντος.
Στα παραδείγµατα δεικτών της κατάστασης του περιβάλλοντος υποδοχής µπορούν να περιλαµβάνονται ζώα, φυτά και µικροοργανισµοί από διάφορες οµάδες οργανισµών και οικοσυστήµατα. Οι δείκτες µπορούν να θεωρούνται βάσει των χαρακτηριστικών
του εκάστοτε ΓΤΟ και των προς παρακολούθηση παραµέτρων. Μπορεί επίσης να είναι σχετική και η φυλετική συµβατότητα
άλλων οργανισµών µε τον ΓΤΟ. Για συγκεκριµένο είδος-δείκτη, θα υπάρχει µια σειρά παραµέτρων µέτρησης ή µεταβλητών ευρωστίας, µεταξύ των οποίων πληθυσµοί, ρυθµός ανάπτυξης, βιοµάζα, αναπαραγωγική προσπάθεια, ρυθµός αύξησης/µείωσης του
πληθυσµού και γενετική ποικιλότητα.
Ενδέχεται επίσης να είναι ενδεδειγµένο να θεωρούνται τα σηµεία αναφοράς από πλευράς αλλαγών στη διαχειριστική πρακτική η
οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα της χρήσεως των ΓΤΟ. Τέτοιες αλλαγές µπορεί να περιλαµβάνουν τη χρήση φυτοφαρµάκων σε
σχέση µε την καλλιέργεια ειδών που τροποποιούνται για να αποκτήσουν ανοχή στα ζιζανιοκτόνα και αντοχή στα έντοµα. Ενδεχοµένως θα πρέπει, όταν εξετάζεται το σχέδιο παρακολούθησης για τις ανεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες, να θεωρείται η χρήση των ζιζανιοκτόνων για συµβατικές καλλιέργειες ως τµήµα µιας ενδεδειγµένης αφετηρίας αναφοράς.

1.5. Χ ρο νική διά ρ κει α
Η παρακολούθηση πρέπει να διαρκεί ένα χρονικό διάστηµα επαρκούς διάρκειας ώστε να διαπιστώνονται όχι µόνο οι άµεσες
πιθανές επιπτώσεις αλλά και οι όψιµες επιπτώσεις που εντοπίζονται στην εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου. Πρέπει επίσης να
λαµβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση µεταξύ της εκτιµώµενης διακινδύνευσης και της διάρκειας της ελευθέρωσης. Μια παρατεταµένη περίοδος ελευθέρωσης µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σωρευτικών επιπτώσεων. Η µη εµφάνιση άµεσων επιπτώσεων για
παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, αφετέρου, µπορεί να επιτρέψει να εστιαστεί η παρακολούθηση στις όψιµες και έµµεσες επιπτώσεις. Πρέπει επίσης να εξετάζεται κατά πόσον είναι ανάγκη να παρατείνεται το σχέδιο παρακολούθησης πέραν της περιόδου
της συγκατάθεσης, όπως π.χ. όταν η διατήρηση των ΓΤΟ στο περιβάλλον έχει το δυναµικό να είναι ουσιαστική.
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Η προτεινόµενη χρονική διάρκεια του σχεδίου παρακολούθησης πρέπει να αναφέρεται, µαζί µε µια αδρή παρουσίαση της πιθανής
συχνότητας των επισκέψεων/επιθεωρήσεων και κάθε µεσοδιαστήµατος επανεξέτασης του σχεδίου παρακολούθησης. Στο χρονικό
πλαίσιο πρέπει να συνεκτιµάται πιθανή εµφάνιση τυχόν επιπτώσεων, όπως προβλέπονται στην εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου. Για παράδειγµα, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε δυσµενής επίπτωση που προκύπτει λόγω διασποράς, αναπαραγωγής
και διατήρησης/επιβίωσης ενός ΓΤΟ στο περιβάλλον µετά τη διάθεσή του στην αγορά. Αυτό µπορεί να είναι ζήτηµα ηµερών ή
µηνών για γενετικώς τροποποιηµένα µικρόβια που ελευθερώνονται στο πλαίσιο βιοθεραπευτικών προγραµµάτων, µπορεί όµως να
είναι και ζήτηµα ετών όταν πρόκειται για ορισµένα καλλιεργούµενα είδη. Η πιθανότητα διασποράς και διατήρησης των ίδιων των
τροποποιηµένων αλληλουχιών πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη από πλευράς διασταυρώσεων µε είδη φυλετικώς συµβατά.
Το πρόγραµµα των επιθεωρήσεων είναι σε µεγάλο βαθµό συνάρτηση του τύπου των προς παρακολούθηση επιπτώσεων. Επιπτώσεις π.χ. που είναι αποτέλεσµα µεταφοράς γύρης θα φανούν µόνο µετά την άνθηση, αν και θα ήταν σκόπιµη µια επίσκεψη
πριν από την άνθηση για να διαπιστωθεί σε τι βαθµό υπάρχουν στα πέριξ είδη φυλετικώς συµβατά. Οµοίως, η παρακολούθηση
για εµφάνιση αυτοφυών φυτών σε επόµενες καλλιεργητικές περιόδους θα συσχετιστεί µε το χρόνο της σποράς καθώς και µε τη
διατήρηση και βλάστηση της επόµενης τράπεζας σπόρων σποράς.
Ενδέχεται να χρειαστεί, εφόσον ενδείκνυται, να γίνουν επισκέψεις και πριν αρχίσει η παρακολούθηση, για να καθοριστούν αφετηρίες αναφοράς.
Τα σχέδια παρακολούθησης και η χρονική τους διάρκεια δεν είναι αόριστης διάρκειας, αλλά επανεξετάζονται και τροποποιούνται
µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν στη διάρκεια του προγράµµατος παρακολούθησης.

1.6. Ανά θε ση αρ µο δ ιο τ ήτ ων
∆υνάµει της οδηγίας, η ευθύνη για να συµπεριληφθεί στην κοινοποίηση ένα σχέδιο παρακολούθησης το οποίο και να υλοποιηθεί
σωστά ανήκει στον κοινοποιούντα/κάτοχο της συγκατάθεσης.
Κατά πρώτο λόγο, και δυνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας, οι κοινοποιούντες έχουν την ευθύνη να
υποβάλουν µαζί µε την κοινοποίηση ένα σχέδιο παρακολούθησης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII. Η καταλληλότητα του προτεινόµενου σχεδίου παρακολούθησης είναι ένα από τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα πρέπει να κρίνεται κάθε αίτηση διάθεσης στην
αγορά ενός ΓΤΟ. Το σχέδιο πρέπει να κρίνεται µόνο µε βάση την καταλληλότητά του, το οποίο απαιτεί να πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην ίδια την οδηγία, και όχι να ευθυγραµµίζεται αυστηρά µε τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές.
Εν συνεχεία, δυνάµει του άρθρου 20 παράγραφος 1, και µετά τη διάθεση ενός ΓΤΟ ως προϊόντος ή υπό µορφή άλλου προϊόντος
στην αγορά, ο κοινοποιών µεριµνά ώστε η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων να γίνονται σύµφωνα µε τους όρους που
προβλέπονται στη συγκατάθεση. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί µε σωστή εφαρµογή του σχεδίου παρακολούθησης.
Κατά συνέπεια, στην κοινοποίηση πρέπει να περιγράφεται µε σαφήνεια η ανάθεση των αρµοδιοτήτων για κάθε στάδιο του σχεδίου
παρακολούθησης. Αυτό ισχύει τόσο για την παρακολούθηση κατά περίπτωση όσο και για τη γενική επιτήρηση ως µέρος του σχεδίου παρακολούθησης. Ενώ ο κοινοποιών διατηρεί την ευθύνη για την πορεία του σχεδίου παρακολούθησης, τίποτε δεν εµποδίζει
τρίτους, όπως π.χ. συµβούλους και χρήστες, να εµπλέκονται στην παρακολούθηση επωµιζόµενοι διάφορες υποχρεώσεις που
προβλέπει το σχέδιο παρακολούθησης. Όταν ανατίθεται σε τρίτα µέρη η πραγµατοποίηση µελετών παρακολούθησης, ο τρόπος
της εµπλοκής τους πρέπει να προβλέπεται λεπτοµερώς.
Να σηµειωθεί επίσης ότι δεν αποκλείεται και τα κράτη µέλη να συµµετέχουν στην παρακολούθηση, τόσο την παρακολούθηση
κατά περίπτωση όσο και τη γενική επιτήρηση. Η εµπλοκή όµως των κρατών µελών δεν πρέπει να θεωρείται ως υποκατάστατο του
σχεδίου παρακολούθησης, το οποίο παραµένει υπό την ευθύνη του κοινοποιούντος (παρόλο που, µε τη συγκατάθεση των αρµοδίων µερών, µπορεί να αποτελεί τµήµα του).

1.7. Υπ άρ χο ντ α συ στ ή µατ α πα ρ ακ ο λο ύ θ η σης
Ενδέχεται να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των συστηµάτων παρακολούθησης και γενικής επιτήρησης που ήδη υπάρχουν ώστε
αυτά να καλύπτουν και ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις εξαιτίας της διάθεσης ΓΤΟ στην αγορά. Τα συστήµατα αυτά ενδέχεται
να συµπεριλαµβάνουν προγράµµατα παρατήρησης που αφορούν γενικές δραστηριότητες, µελετητικές έρευνες σχετικές µε τα τρόφιµα, τη διατήρηση της φύσης, και µελετητικές έρευνες κτηνιατρικού περιεχοµένου.
Για παράδειγµα, τα συστήµατα παραγωγής σπόρων που ακολουθούν τους κανόνες πιστοποίησης του ΟΟΣΑ και περιλαµβάνουν
συνεπώς επιθεωρήσεις ρουτίνας των αγρών και πέριξ εκτάσεων θα µπορούσαν να προσαρµοστούν για παρακολούθηση επί του
αγρού βάσει συγκεκριµένων παραµέτρων.
Η παρακολούθηση και επιτήρηση συµβατικών εµπορικών καλλιεργειών αποτελούν ήδη πραγµατικότητα στα κράτη µέλη, ως προς
τον υπολογισµό της εφαρµογής λιπασµάτων καθώς και τον έλεγχο επιβλαβών εντόµων και ζώων, ασθενειών και ζιζανίων. Αυτού
του τύπου η παρακολούθηση και επιτήρηση πραγµατοποιούνται σε τακτική βάση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου από συµβούλους οι οποίοι πωλούν συναφή γεωπονικά προϊόντα και από τους ίδιους τους καλλιεργητές.
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Ανάλογη υπηρεσία µπορεί να υπάρξει και για πωλήσεις γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων, µέσω της οποίας αντιπρόσωποι µιας
εταιρείας ή συµβασιούχοι σύµβουλοι θα εξασφαλίζουν κάποιας µορφής γενική επιτήρηση. Συµβουλευτικές οδηγίες σχετικά µε
την επιτήρηση, την παρακολούθηση µπορούν να δίνονται και σε καλλιεργητές που αγοράζουν αποθέµατα γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων και να υπογράφονται σχετικές συµφωνίες πώλησης ή χρήσης.
Υπό τον όρο της παροχής σαφών συµβουλευτικών οδηγιών, θα ήταν εφικτό για καλλιεργητές και γεωπόνους συµβούλους να
πραγµατοποιούν µελετητικές έρευνες µε αντικείµενο µεγάλες απρόβλεπτες αλλαγές και επιπτώσεις όπως η διασπορά και εγκατάσταση αυτοφυών φυτών σε παρακείµενες εκτάσεις. Υπό τις περιστάσεις αυτές, προβλέπεται ότι η παρακολούθηση και επιτήρηση
για τον εντοπισµό δυσµενών επιπτώσεων µπορούν να ενσωµατωθούν σε πρακτικές ρουτίνας για τον προσδιορισµό αγρονοµικών
εισροών ελέγχου επιβλαβών ζώων και ζιζανίων.

2. Μεθοδολογία παρακολούθησης
Το κεφάλαιο αυτό προβλέπει συµβουλευτικές κατευθύνσεις ως προς τα είδη παραµέτρων και στοιχείων που ενδεχοµένως χρειάζεται να εντοπίζονται και να παρακολουθούνται στο πλαίσιο ενός προγράµµατος παρακολούθησης, καθώς και τα µέσα µε τη
βοήθεια των οποίων θα γίνεται η παρακολούθηση, συµπεριλαµβανοµένων των προς παρακολούθηση εκτάσεων και της συχνότητας παρακολούθησης.

2.1. Παράµετ ρ οι/ σ τ οιχεία πα ρακο λο ύ θ ηση ς
Απαιτείται κατ' αρχάς να γίνει επιλογή των παραµέτρων/στοιχείων που θα παρακολουθούνται και να αιτιολογηθεί επαρκώς η επιλογή τους. Η επιλογή θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τα συµπεράσµατα της εκτίµησης περιβαλλοντικού κινδύνου. Οι αποφάσεις ως προς την επιλογή των προς παρακολούθηση παραµέτρων/στοιχείων πρέπει να λαµβάνονται για κάθε περίπτωση χωριστά
µε βάση τα τροποποιηµένα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ΓΤΟ. Συµπεριλαµβάνεται εδώ η παρακολούθηση των επιδιωκόµενων
αποτελεσµάτων σε οργανισµούς στόχους τα οποία προκύπτουν από την τροποποίηση· σχετικό παράδειγµα είναι η παρακολούθηση των πληθυσµών του σκώληκα του αραβοσίτου σε σχέση µε την καλλιέργεια ποικιλιών αραβοσίτου Bt.
Εντούτοις, στο πλαίσιο του σχεδίου παρακολούθησης ενδεχοµένως χρειάζεται να λαµβάνονται υπόψη και µη ειδικά στοιχεία,
παραδείγµατα των οποίων απαριθµούνται στη συνέχεια (χωρίς να αποκλείονται και άλλα):
— επιπτώσεις της τροποποίησης σε οργανισµούς µη στόχους (συµπεριλαµβάνεται η ανάπτυξη αντοχής σε άγρια συγγενικά είδη
ή επιβλαβείς οργανισµούς, µεταβολή του φάσµατος ξενιστών ή της διασποράς επιβλαβών οργανισµών και ιών, ανάπτυξη
νέων ιών,
— διασπορά, εγκατάσταση και διατήρηση σε περιβάλλοντα και οικοσυστήµατα µη στόχους,
— διασταύρωση/αναπαραγωγή (τρόποι και ρυθµοί διασταύρωσης/αναπαραγωγής) µε φυλετικώς συµβατά άγρια συγγενικά είδη
φυσικών πληθυσµών,
— µη επιδιωκόµενες µεταβολές της βασικής συµπεριφοράς του οργανισµού (π.χ. µεταβολές στην αναπαραγωγή, τον αριθµό
απογόνων, συµπεριφορά ως προς την ανάπτυξη και ικανότητα επιβίωσης των σπόρων),
— µεταβολές βιοποικιλότητας (π.χ. στον αριθµό ή τη σύνθεση των ειδών).

2.2. Εκτ ά σε ις / δείγ µατα
Το σχέδιο παρακολούθησης µπορεί να προβλέπει λεπτοµερώς πού θα γίνεται η παρακολούθηση και σε πόση έκταση. Αυτό µπορεί
να γίνεται σε επίπεδο µεµονωµένων κρατών µελών, γεωγραφικών περιφερειών, µεµονωµένων τοποθεσιών, αγροτεµαχίων ή κάθε
άλλης έκτασης που κρίνεται κατάλληλη.
Οι εκτάσεις ή/και δείγµατα που θα τεθούν υπό παρακολούθηση για το ενδεχόµενο επιπτώσεων εξαιτίας της διάθεσης στην αγορά
ενός ΓΤΟ θα πρέπει να καθορίζονται, συµπεριλαµβανοµένων όσων προορίζονται για τις ανάγκες της αναφοράς ή του ελέγχου.
Κάθε έκταση ή/και δείγµα για αναφορά ή έλεγχο πρέπει να είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές από πλευράς περιβάλλοντος και
συνθηκών χρήσεως ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα συµπεράσµατα. Οι µέθοδοι δειγµατοληψίας επίσης θα πρέπει να είναι επιστηµονικά και στατιστικά ορθές. Σε αυτή τη βάση, τέτοια δεδοµένα µπορούν να δώσουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη
διακύµανση των δεικτών, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα εντοπισµού επιπτώσεων.
Όταν εξετάζονται οι προς παρακολούθηση εκτάσεις σε σχέση π.χ. µε µια γενετικώς τροποποιηµένη καλλιέργεια, τα χαρακτηριστικά αυτής (τόσο τα εγγενή όσο και τα τροποποιηµένα), η αναπαραγωγή και διασπορά και οι τύποι οικοσυστηµάτων που ενδεχοµένως θα επηρεαστούν, θα µπορούσαν να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των προς παρακολούθηση ενδιαιτηµάτων. Στις
προς παρακολούθηση εκτάσεις µπορούν να συµπεριλαµβάνονται επιλεγµένες γεωργικές εκτάσεις των οποίων οι καλλιέργειες
προορίζονται για εµπορική εκµετάλλευση καθώς και τα πέριξ ενδιαιτήµατα.
Μπορεί επίσης να κριθεί αναγκαία η επέκταση της παρακολούθησης/επιτήρησης σε παρακείµενες ή γειτονικές καλλιεργούµενες
και µη καλλιεργούµενες εκτάσεις, σε εκτάσεις µετά τη συγκοµιδή οι οποίες παρακολουθούνται για αυτοφυή φυτά και σε προστατευόµενες περιοχές. Ορισµένοι τύποι ενδιαιτηµάτων, όπως διαταραγµένες περιοχές και φυτοκοινωνίες µε πολλά είδη, είναι επιρρεπέστερες σε εισβολές από άλλες. ∆ιαταραγµένες περιοχές µε χαµηλή βλάστηση και υπεραφθονία χόρτων και χλόης προσφέρονται ιδιαιτέρως για τις ανάγκες της παρακολούθησης. Πρώτον, υπάρχουν πολλές και µεγάλες τέτοιες εκτάσεις και συχνά
γειτνιάζουν µε γεωργικές εκτάσεις που καλλιεργούνται εντατικότερα. ∆εύτερον, τέτοιες εκτάσεις απαντούν συχνά στις παρυφές
δρόµων και αγρών ή σε χαντάκια, όπου είναι πολύ πιθανό να πέσουν τυχαία και να διασκορπιστούν σπόροι.
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Πρέπει επίσης να εξεταστεί η περίπτωση παρακολούθησης για το ενδεχόµενο µεταβίβασης γενετικού υλικού σε οργανικές και
συµβατικές καλλιέργειες φυλετικώς συµβατές. Αυτό προϋποθέτει κάποια εκτίµηση του βαθµού στον οποίο τέτοιες καλλιέργειες
απαντούν σε παρακείµενες και γειτονικές εκτάσεις.
2.3. Επιθ εω ρή σει ς
Το σχέδιο παρακολούθησης πρέπει να προβλέπει την πιθανή συχνότητα των επιθεωρήσεων, µε χρονοδιάγραµµα που θα εµφαίνει
τον αριθµό των προβλεπόµενων επισκέψεων και πότε θα γίνουν αυτές. Έτσι, και σύµφωνα µε τα σηµεία 1.5 και 2.2 του παρόντος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ως προς το ποια είναι η πιθανότερη στιγµή εµφάνισης τυχόν δυσµενών επιπτώσεων και
σε ποιες περιοχές.
2.4. ∆ε ιγ µα τ ο λ ηψ ί α και ανά λυ ση
Απαιτείται επίσης σαφής περιγραφή της µεθοδολογίας βάσει της οποίας θα παρακολουθούνται στη συνέχεια οι εν λόγω παράµετροι/στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών δειγµατοληψίας και ανάλυσης. Όπου είναι ενδεδειγµένο, πρέπει να ακολουθείται η πρότυπη µεθοδολογία, όπως αυτή προβλέπεται βάσει των προτύπων της CEN και των µεθόδων του ΟΟΣΑ σχετικά µε την
παρακολούθηση των οργανισµών στο περιβάλλον· πρέπει µάλιστα να γίνεται και παραποµπή στην πηγή της µεθοδολογίας. Οι
µέθοδοι παρακολούθησης πρέπει να είναι επιστηµονικώς βάσιµες και έγκυρες στο πλαίσιο των πειραµατικών συνθηκών εφαρµογής τους· προσοχή απαιτείται και ως προς τα χαρακτηριστικά των µεθόδων, όπως επιλεκτικότητα, ιδιοτυπία, αναπαραγωγιµότητα, τυχόν περιορισµούς, όρους ανίχνευσης, ενδεδειγµένους ελέγχους.
Στο σχέδιο παρακολούθησης πρέπει επίσης να προβλέπεται πώς αναµένεται να αναπροσαρµόζεται η µεθοδολογία, εφόσον ενδείκνυται, σύµφωνα µε την προσέγγιση/στρατηγική παρακολούθησης που επιλέγεται.
Κατά τον σχεδιασµό της µεθοδολογίας δειγµατοληψίας και δοκιµών, µπορεί να χρησιµοποιείται και η στατιστική ανάλυση ώστε
να προσδιορίζονται τα βέλτιστα µεγέθη δείγµατος και οι ελάχιστοι χρόνοι παρακολούθησης για την απαιτούµενη στατιστική
στάθµη εντοπισµού επιπτώσεων.
2.5. Σ υγ κέ ν τ ρ ω ση κα ι δι ατ αξ ινό µη ση δε δο µέ ν ω ν
Τόσο για την παρακολούθηση κατά περίπτωση όσο και για τη γενική επιτήρηση, το σχέδιο παρακολούθησης πρέπει να προβλέπει
πώς, από ποιον και µε τι συχνότητα πρέπει να γίνεται συλλογή και διαταξινόµηση δεδοµένων. Αυτό µπορεί να έχει ιδιαίτερη
σηµασία όταν για τη συλλογή δεδοµένων απασχολούνται τρίτα µέρη. Οι κοινοποιούντες ενδέχεται να πρέπει να παρέχουν πρότυπους µηχανισµούς, τρόπους αποθήκευσης (µορφοποίησης) και πρωτόκολλα για τη συλλογή δεδοµένων και εγγραφή τους σε
αρχεία για λόγους συνέπειας. Μπορούν π.χ. να παρέχουν τυποποιηµένα φύλλα εγγραφής ή άµεση καταγραφή ή καταγραφή
δεδοµένων σε τυποποιηµένα λογιστικά φύλλα µέσω φορητών υπολογιστών. Ο κοινοποιών ενδέχεται να πρέπει επίσης να περιγράφει λεπτοµερώς πώς θα γίνει η διαταξινόµηση των δεδοµένων και πώς θα ανακτώνται οι πληροφορίες από τρίτα µέρη (συµβούλους και χρήστες).
Θα πρέπει επίσης να ορίζονται προθεσµίες για την υποβολή εκθέσεων όπου θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα της
παρακολούθησης.
3. Ανάλυση, υποβολή εκθέσεων, επανεξέταση
Το σχέδιο παρακολούθησης θα πρέπει να προβλέπει τη συχνότητα επανεξέτασης και συνολικής εξέτασης των δεδοµένων.
3.1. Αξιο λ ό γ ηση
Για την αξιολόγηση των δεδοµένων θα πρέπει να χρησιµοποιείται, όπου αυτό είναι ενδεδειγµένο, η στατιστική ανάλυση µε ενδεδειγµένες τιµές τυπικού σφάλµατος ώστε να ληφθούν σωστές αποφάσεις. Μεταξύ των αποφάσεων αυτών θα είναι και αποφάσεις
που θα κρίνουν κατά πόσον είναι σωστές οι αξιολογήσεις που προβάλλονται στην εκτίµηση περιβαλλοντικού κινδύνου. Πολύ
µεγάλη σηµασία για την ορθότητα των αξιολογήσεων έχουν επίσης και οι ορθές αφετηρίες αναφοράς ή/και οι έλεγχοι που συνδέονται µε την κατάσταση του περιβάλλοντος υποδοχής. Με στατιστικές αναλύσεις µπορούν επίσης να προκύψουν πληροφορίες
για το κατά πόσον η µεθοδολογία που ακολουθείται (συµπεριλαµβάνονται δειγµατοληψία και δοκιµές) είναι η ενδεδειγµένη.
Με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και των µελετητικών ερευνών µπορεί να κριθεί κατά πόσον
πρέπει να παρακολουθούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος και άλλες παράµετροι. Ενδέχεται επίσης να πρέπει να γίνεται
κατάλληλη αξιοποίηση κάθε προκαταρκτικού πορίσµατος, ιδιαιτέρως όταν αυτά υποδεικνύουν δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις σε
τρωτά ενδιαιτήµατα και οµάδες οργανισµών.
Η ερµηνεία των δεδοµένων που συγκεντρώνονται µέσω της παρακολούθησης ενδέχεται να πρέπει να γίνεται υπό το φως και
άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών και δραστηριοτήτων. Όταν παρατηρούνται αλλαγές στο περιβάλλον, ενδέχεται να απαιτείται
περαιτέρω αξιολόγηση για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές είναι συνέπεια του ίδιου του ΓΤΟ ή της χρήσεως αυτού ή κατά
πόσον τέτοιες αλλαγές µπορεί να είναι και αποτέλεσµα άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων πέρα από τη διάθεση του ΓΤΟ στην
αγορά. Ενδέχεται να χρειαστεί επαναξιολόγηση των καταστάσεων αναφοράς που χρησιµοποιούνται για σύγκριση.
Το σχέδιο παρακολούθησης πρέπει να είναι έτσι διαρθρωµένο ώστε τα αποτελέσµατα τόσο της κατά περίπτωση παρακολούθησης
όσο και της γενικής επιτήρησης καθώς και επιπλέον έρευνα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη λήψη των αποφάσεων σχετικά µε την ανανέωση της έγκρισης προϊόντων.
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3.2. Υπ ο β ο λή ε κθ έ σ εω ν
Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 1, µετά τη διάθεση ενός ΓΤΟ στην αγορά, ο κοινοποιών έχει τη νοµική υποχρέωση να
µεριµνά ώστε η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων να γίνονται σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στη συγκατάθεση. Οι εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών· για την υποβολή των
εκθέσεων δεν προβλέπεται χρονικό πλαίσιο. Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 4 της οδηγίας, οι πληροφορίες πρέπει να
τίθενται στη διάθεση του ευρύτερου κοινού. Οι κοινοποιούντες πρέπει να περιγράφουν τους όρους της υποβολής εκθέσεων στο
σχέδιο παρακολούθησης.
Στο τελευταίο πρέπει επίσης να προβλέπεται πώς θα τίθενται στη διάθεση του κατόχου της συγκατάθεσης και των αρµοδίων
αρχών πληροφορίες που συλλέγονται µε οποιαδήποτε καθιερωµένη πρακτική επιτήρησης.
Οι κοινοποιούντες και οι κάτοχοι της συγκατάθεσης µεριµνούν για τη διαφάνεια των αποτελεσµάτων και µέτρων των προγραµµάτων παρακολούθησης, και στο σχέδιο παρακολούθησης πρέπει να αναφέρεται πώς µεταδίδονται/δηµοσιεύονται οι πληροφορίες
που συλλέγονται. Αυτό µπορεί π.χ. να γίνει µε τα ακόλουθα µέσα:
— ενηµερωτικά έντυπα για χρήστες και άλλους ενδιαφερόµενους,
— εργαστήρια παρουσίασης και ανταλλαγής πληροφοριών µε τους ενδιαφερόµενους,
— αρχειοθετηµένα έγγραφα της εταιρείας,
— εισαγωγή στις ιστοθέσεις της εταιρείας στο ∆ιαδίκτυο,
— δηµοσίευση πληροφοριών σε οικονοµικές και επιστηµονικές εκδόσεις.
Στην κοινοποίηση πληροφοριών αναφέρονται επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 20 της οδηγίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 20
παράγραφος 2, εάν γίνουν γνωστές νέες πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενους κινδύνους, προερχόµενες από χρήστες ή από
άλλες πηγές, ο κοινοποιών οφείλει αµέσως να λάβει µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου
και να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή σχετικά.
Επιπλέον, ο κοινοποιών οφείλει να αναθεωρήσει τις πληροφορίες και τους όρους που περιγράφονται στην κοινοποίηση.
3.3. Επ ανε ξέτ αση κ αι π ρ ο σαρ µο γ ή
Τα σχέδια παρακολούθησης δεν πρέπει να θεωρούνται ως αµετάβλητα. Είναι πολύ βασικό να επανεξετάζονται σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και να αναπροσαρµόζονται ή να τροποποιούνται αναλόγως τόσο το σχέδιο παρακολούθησης όσο και η αντίστοιχη µεθοδολογία.
Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας, και βάσει των εκθέσεων που υποβάλλουν οι κοινοποιούντες, σύµφωνα µε
τη συγκατάθεση και το πλαίσιο του σχεδίου παρακολούθησης, η αρµόδια αρχή που παραλαµβάνει την αρχική κοινοποίηση έχει
τη δυνατότητα να τροποποιεί το σχέδιο παρακολούθησης µετά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης. Εντούτοις, η υλοποίηση
του αναθεωρηµένου σχεδίου παρακολούθησης εξακολουθεί να είναι αρµοδιότητα του κοινοποιούντος.
Κατά την επανεξέταση πρέπει να µελετάται η αποτελεσµατικότητα των µετρήσεων και της συλλογής δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων της δειγµατοληψίας και των αναλύσεων. Κατά την επανεξέταση θα πρέπει επίσης να κρίνεται κατά πόσον τα µέτρα παρακολούθησης είναι αποτελεσµατικά όταν πρόκειται για αξιολογήσεις και τυχόν ζητήµατα που ανακύπτουν από τις εκτιµήσεις κινδύνου.
Για παράδειγµα, εάν χρησιµοποιούνται για λόγους πρόβλεψης ειδικά µοντέλα, ενδεχοµένως θα πρέπει να γίνεται επικύρωση µε
βάση τα δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί και να ακολουθεί εκτίµηση. Οµοίως, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι νεότερες εξελίξεις και η πρόοδος στις τεχνικές δειγµατοληψίας και ανάλυσης.
Μετά την επανεξέταση, ενδέχεται να χρειάζεται αναπροσαρµογή των µεθόδων, των στόχων της παρακολούθησης και του
προγράµµατος παρακολούθησης, τα οποία και πρέπει να βελτιώνονται αναλόγως.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε την καθιέρωση βάσει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ενός συγκεντρωτικού εντύπου κοινοποίησης της εµπορίας γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών είτε ως τέτοιων είτε ως συστατικών άλλων προϊόντων
(2002/812/ΕΚ)
δεν µπορούν να χρησιµεύσουν ως βάση εκτίµησης περιβαλλοντικών κινδύνων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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 (1), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 2 στοιχείο η),
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του µέρους Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, απαιτείται
η αποστολή προηγούµενης κοινοποίησης στην αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους, στην αγορά του οποίου προβλέπεται
να διατεθεί ένας γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός (στο
εξής «ΓΤΟ») ή συνδυασµός τέτοιων οργανισµών.

(2)

Η κοινοποίηση αυτή περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, µια συγκεντρωτική παρουσίαση του φακέλου, που διαβιβάζεται
από την αρµόδια αρχή στις αντίστοιχες αρχές των άλλων
κρατών µελών και στην Επιτροπή, η οποία µε τη σειρά της
τη θέτει αµέσως στη διάθεση του κοινού. Η συγκεντρωτική
αυτή παρουσίαση πρέπει να ακολουθεί ορισµένο έντυπο.

(3)

Το προς τούτο προβλεπόµενο έντυπο πρέπει να εξυπηρετεί
τη δυνατότητα ανταλλαγής του µεγαλύτερου δυνατού
όγκου πληροφοριών, οι οποίες να παρουσιάζονται µε τρόπο
σαφή και τυποποιηµένο. Εννοείται ότι οι πληροφορίες αυτές

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

(4)

Η επιτροπή του άρθρου 30 παράγραφος 2 της οδηγίας
2001/18/ΕΚ, της οποίας ζητήθηκε η γνώµη στις 12 Ιουνίου
2002, δεν γνωµοδότησε πάνω στην πρόταση απόφασης της
Επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Για να καταρτίσει το συγκεντρωτικό φάκελο που θα υποβάλει στην
αρµόδια εθνική αρχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13
παράγραφος 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, ο κοινοποιών
χρησιµοποιεί το έντυπο που επισυνάπτεται στο παράρτηµα της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 3 Οκτωβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. HANSEN

L 280/38

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ακόλουθο έντυπο πρέπει να χρησιµοποιείται για την περίληψη του φακέλου που συνοδεύει την κοινοποίηση, προς διαβίβαση
στην αρµόδια εθνική αρχή, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιηµένου οργανισµού (ΓΤΟ), ή συνδυασµού γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών.
Στο έγγραφο αυτό, αφού συµπληρωθεί, θα παρουσιάζονται συνοπτικώς οι πληροφορίες που θα έχουν καταχωρηθεί στα αντίστοιχα σηµεία του πλήρους φακέλου. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζεται ότι η αξιολόγηση των κινδύνων που απαιτείται µε βάση το
άρθρο 13 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ δεν είναι δυνατόν να εκπονηθεί µόνον µε βάση τις πληροφορίες του εν λόγω εγγράφου.
Ο κενός χώρος µετά από κάθε ερώτηση δεν είναι ενδεικτικός του επιπέδου λεπτοµέρειας των πληροφοριών που απαιτούνται για
τους σκοπούς της περίληψης των πληροφοριών.
Το έντυπο της περίληψης των πληροφοριών υποδιαιρείται στα µέρη 1 και 2.
Το µέρος 1 αφορά τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς άλλους από τα
ανώτερα φυτά και αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα:
Α. Γενικές πληροφορίες
Β. Φύση των ΓΤΟ που περιέχει το προϊόν
Γ. Προβλεπόµενη συµπεριφορά του προϊόντος
∆. Πληροφορίες σχετικές µε προγενέστερες ελευθερώσεις
Ε. Πληροφορίες σχετικές µε το πρόγραµµα παρακολούθησης
Το µέρος 2 αφορά τα προϊόντα που αποτελούνται από γενετικώς τροποποιηµένα ανώτερα φυτά ή τα περιέχουν. Ως «ανώτερα
φυτά» νοούνται τα φυτά που ανήκουν στην ταξινοµική οµάδα Gymnospermae και Angiospermae. Το µέρος 2 περιέχει τα ακόλουθα τµήµατα:
Α. Γενικές πληροφορίες
Β. Φύση των ΓΤΑΦ που περιέχει το προϊόν
Γ. Πληροφορίες σχετικές µε προγενέστερες ελευθερώσεις
∆. Πληροφορίες σχετικές µε το πρόγραµµα παρακολούθησης
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε την καθιέρωση βάσει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ενός συγκεντρωτικού εντύπου κοινοποίησης της σκόπιµης ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον για σκοπούς άλλους πλην της εµπορίας
(2002/813/ΕΚ)
σαφή και τυποποιηµένο· εννοείται ότι οι πληροφορίες αυτές
δεν µπορούν να χρησιµεύσουν ως βάση εκτίµησης περιβαλλοντικών κινδύνων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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 (1), και ιδίως το άρθρο 11
παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του µέρους Β της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, απαιτείται
η αποστολή προηγούµενης κοινοποίησης στην αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους, στην επικράτεια του οποίου προβλέπεται να γίνει σκόπιµη ελευθέρωση ενός γενετικώς τροποποιηµένου οργανισµού (στο εξής «ΓΤΟ») ή συνδυασµού
τέτοιων οργανισµών για σκοπούς άλλους πλην της εµπορίας.

(2)

Στο πλαίσιο που θεσπίστηκε µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ για
την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών
και της Επιτροπής, η αρµόδια αρχή έχει την υποχρέωση να
διαβιβάζει στην Επιτροπή περίληψη της κοινοποίησης
σύµφωνα µε ορισµένο µοντέλο. Η Επιτροπή διαβιβάζει µε τη
σειρά της αντίγραφα της συγκεντρωτικής αυτής παρουσίασης στα άλλα κράτη µέλη.

(3)

Το προς τούτο προβλεπόµενο έντυπο πρέπει να εξυπηρετεί
τη δυνατότητα ανταλλαγής του µεγαλύτερου δυνατού
όγκου πληροφοριών, οι οποίες να παρουσιάζονται µε τρόπο

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

(4)

Η επιτροπή του άρθρου 30 παράγραφος 2 της οδηγίας
2001/18/ΕΚ, της οποίας ζητήθηκε η γνώµη στις 12 Ιουνίου
2002, δεν γνωµοδότησε πάνω στην πρόταση απόφασης της
Επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Για να καταρτίσει τον συγκεντρωτικό φάκελο που θα υποβάλει στην
αρµόδια εθνική αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας 2001/
18/ΕΚ, η αρµόδια αρχή του εκάστοτε κράτους µέλους, η οποία έχει
οριστεί δυνάµει των διατάξεων της υπόψη οδηγίας, χρησιµοποιεί το
έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 3 Οκτωβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. HANSEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ
ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έντυπο για τις περιλήψεις των κοινοποιήσεων πληροφοριών σχετικών µε τη σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ ή συνδυασµού ΓΤΟ έχει
καθοριστεί για τους σκοπούς του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται σε
αυτό.
Εξυπακούεται ότι το έντυπο αυτό δεν έχει προβλεφθεί να περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών κινδύνων.
Ο κενός χώρος µετά από κάθε ερώτηση δεν είναι ενδεικτικός του επίπεδου λεπτοµέρειας των πληροφοριών που απαιτούνται για
τους σκοπούς της περίληψης της κοινοποίησης πληροφοριών.
Το έντυπο για τις περιλήψεις κοινοποιήσεων πληροφοριών αποτελείται από το µέρος 1 και το µέρος 2.
Το µέρος 1 αφορά τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν γενετικώς τροποποιηµένα ανώτερα φυτά. Το µέρος 1 περιέχει
τα ακόλουθα τµήµατα:
Α.

Γενικές πληροφορίες

Β.

Πληροφορίες σχετικές µε τον δέκτη οργανισµό ή το γονικό οργανισµό από τον οποίο προέρχεται ο ΓΤΟ

Γ.

Πληροφορίες σχετικές µε τη γενετική τροποποίηση

∆.

Πληροφορίες σχετικές µε τον ή τους οργανισµούς από τους οποίους έχει προέλθει η ένθετη αλληλουχία (δότης)

Ε.

Πληροφορίες σχετικές µε το ΓΤΟ

ΣΤ. Πληροφορίες σχετικές µε την ελευθέρωση
Ζ.

Αλληλεπιδράσεις µεταξύ του ΓΤΟ και του περιβάλλοντος και πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η.

Πληροφορίες σχετικές µε την παρακολούθηση

Θ.

Πληροφορίες σχετικές µε την µετά την ελευθέρωση µέριµνα και µε την επεξεργασία αποβλήτων

Ι.

Πληροφορίες σχετικά µε τα σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Ωστόσο, οι παρεχόµενες στο µέρος 1 πληροφορίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν επαρκώς (σε συνοπτική µορφή) τις πληροφορίες
που διαβιβάστηκαν στην αρµόδια αρχή κατ' εφαρµογή των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στην εισαγωγή του παραρτήµατος ΙΙΙ Α.
Το µέρος 2 αφορά τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν γενετικώς τροποποιηµένα ανώτερα φυτά. Ως «ανώτερα φυτά»
νοούνται τα φυτά που ανήκουν στην ταξινοµική οµάδα Gymnospermae και Angiospermae. Το µέρος 2 περιέχει τα ακόλουθα
τµήµατα:
Α.

Γενικές πληροφορίες

Β.

Πληροφορίες σχετικές µε το γενετικώς τροποποιηµένο φυτό

Γ.

Πληροφορίες σχετικές µε την πειραµατική ελευθέρωση

∆.

Περίληψη των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελευθέρωσης των ΓΤΦ (γενετικώς τροποποιηµένα φυτά)

Ε.

Σύντοµη περιγραφή των µέτρων που έχουν ληφθεί από τον κοινοποιούντα για τον έλεγχο των κινδύνων

ΣΤ. Περίληψη των προγραµµατιζόµενων δοκιµών πεδίου µε σκοπό τη συλλογή νέων στοιχείων σχετικά µε την επίπτωση της
ελευθέρωσης στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.
Ωστόσο, οι παρεχόµενες στο µέρος 2 πληροφορίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν επαρκώς (σε συνοπτική µορφή) τις πληροφορίες
που διαβιβάστηκαν στην αρµόδια αρχή κατ' εφαρµογή των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στην εισαγωγή του παραρτήµατος ΙΙΙ Β.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
της 14ης Μαΐου 2002
για τον καθορισµό των όρων και των προϋποθέσεων συµµετοχής της Ρουµανίας στο κοινοτικό πρόγραµµα Fiscalis
(2002/814/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη:
την ευρωπαϊκή συµφωνία για την εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και
της Ρουµανίας, αφετέρου (1),
το πρόσθετο πρωτόκολλο (2) της ευρωπαϊκής συµφωνίας σχετικά µε
τη συµµετοχή της Ρουµανίας σε κοινοτικά προγράµµατα, και ιδίως
τα άρθρα 1 και 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, η
Ρουµανία δύναται να συµµετέχει σε κοινοτικά προγράµµαταπλαίσια, ειδικά προγράµµατα, σχέδια ή άλλες δράσεις που
αφορούν ευρύ φάσµα τοµέων.
Το άρθρο 1 προβλέπει επίσης ότι είναι δυνατόν να προστεθούν και άλλοι τοµείς κοινοτικών δραστηριοτήτων σε
αυτούς που ήδη απαριθµούνται.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, το
Συµβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής της Ρουµανίας στις δραστηριότητες
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου,

(1) ΕΕ L 357 της 31.12.1994, σ. 2.
(2) ΕΕ L 317 της 30.12.1995, σ. 40.

Η Ρουµανία συµµετέχει στο κοινοτικό πρόγραµµα Fiscalis (καλούµενο εφεξής «το πρόγραµµα») σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτήµατα I και II τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει για την υπόλοιπη διάρκεια του
προγράµµατος. Εντούτοις, σε περίπτωση που η Κοινότητα αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια αυτή χωρίς ουσιαστική µεταβολή στο
πλαίσιο του προγράµµατος, η παρούσα απόφαση θα παραταθεί
αντιστοίχως και αυτοµάτως εφόσον δεν την καταγγείλει κανένα
µέρος.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της
από το Συµβούλιο Σύνδεσης.
Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2002.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
M. GEOANA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALIS
1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 888/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής
Μαρτίου 1998, σχετικά µε την έγκριση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για τη βελτίωση των συστηµάτων έµµεσης φορολογίας της εσωτερικής αγοράς (πρόγραµµα Fiscalis) (1), η συµµετοχή της Ρουµανίας στο πρόγραµµα Fiscalis (καλούµενο εφεξής
«το πρόγραµµα») πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία, το πρόσθετο
πρωτόκολλο και στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας για την έµµεση φορολογία. Συνεπώς, η
συµµετοχή της Ρουµανίας στις δραστηριότητες του προγράµµατος υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4 (συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, εγχειρίδια και
οδηγοί) επιτρέπονται στο βαθµό που το καθιστούν δυνατό οι κοινοτικές διατάξεις περί έµµεσης φορολογίας,
— οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 (ανταλλαγές υπαλλήλων) και παράγραφος 2 (σεµινάρια) καθώς και αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 6 (κοινή πρωτοβουλία κατάρτισης) επιτρέπονται υπό τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στα εν λόγω άρθρα,
— οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 (πολυµερείς έλεγχοι) δεν επιτρέπονται, εφόσον το κοινοτικό νοµικό πλαίσιο για τη συνεργασία στον εν λόγω τοµέα δυνάµει της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (2) και του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 218/92 (3), ισχύει µόνο για τις χώρες που είναι κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή, αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων για σεµινάρια και ανταλλαγές που αφορούν υπαλλήλους της Ρουµανίας θα είναι οι ίδιοι µε αυτούς που ισχύουν για τους υπαλλήλους των 15 εθνικών διοικήσεων
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το παράρτηµα II καθορίζει την οικονοµική συνεισφορά στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Ρουµανία
θα πρέπει να καταβάλλει στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους για να καλύψει το κόστος που προκύπτει από τη συµµετοχή της
στο πρόγραµµα, από το 2001 έως το 2002. Η επιτροπή σύνδεσης έχει το δικαίωµα να προσαρµόζει την εν λόγω συνεισφορά
όταν κρίνεται απαραίτητο σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 110 παράγραφος 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου.
4. Εκπρόσωποι της Ρουµανίας συµµετέχουν, ως παρατηρητές και για τα σηµεία που τους αφορούν, στη µόνιµη επιτροπή διοικητικής συνεργασίας στον τοµέα των έµµεσων φόρων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ.
888/98/ΕΚ. Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της Ρουµανίας κατά τη συζήτηση των υπόλοιπων σηµείων, καθώς και κατά τις ψηφοφορίες.
5. Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ρουµανία θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των υφιστάµενων
διατάξεων, για να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή όλων των επιλέξιµων προσώπων του προγράµµατος
που µετακινούνται µεταξύ της Ρουµανίας και των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να συµµετάσχουν σε
δραστηριότητες που καλύπτονται από την απόφαση.
6. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος σύµφωνα µε την απόφαση αριθ.
888/98/ΕΟΚ, η συµµετοχή της Ρουµανίας στο πρόγραµµα θα παρακολουθείται συνεχώς σε βάση εταιρικής σχέσης, µε τη
συµµετοχή της Ρουµανίας και της Επιτροπής. Η Ρουµανία θα υποβάλλει στην Επιτροπή σχετικές εκθέσεις και θα συµµετέχει
σε άλλες ειδικές δραστηριότητες που καθορίζονται από την Κοινότητα για το σκοπό αυτό.
7. Η γλώσσα που θα χρησιµοποιείται όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τις συµβάσεις, τις υποβαλλόµενες εκθέσεις
και άλλες διοικητικές ρυθµίσεις του προγράµµατος, θα είναι µια από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
8. Η Κοινότητα και η Ρουµανία δύνανται να τερµατίσουν δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης
ανά πάσα στιγµή, εφόσον γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεσή τους δώδεκα µήνες νωρίτερα. Οι δραστηριότητες που
βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη στιγµή του τερµατισµού συνεχίζονται µέχρι την τελική ολοκλήρωσή τους, υπό τους όρους που
προβλέπει η παρούσα απόφαση.

(1) ΕΕ L 126 της 28.4.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(3) ΕΕ L 24 της 1.2.1992, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALIS
1. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ρουµανίας θα προστίθεται στο ποσό το οποίο διατίθεται κάθε χρόνο από τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, µε στόχο την κάλυψη των χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων της Επιτροπής που απορρέουν από τις εργασίες οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν για την υλοποίηση, τη διαχείριση
και τη λειτουργία του προγράµµατος Fiscalis (καλούµενου εφεξής «το πρόγραµµα»).
2. Ο υπολογισµός της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς πραγµατοποιήθηκε µε βάση µια µέση ηµερήσια αποζηµίωση ύψους 146
ευρώ και έναν µέσο όρο εξόδων ταξιδιού ύψους 695 ευρώ, που αντιστοιχούν στο κόστος συµµετοχής σε σεµινάρια και
ανταλλαγές. Για τον υπολογισµό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Ρουµανίας θεωρήθηκε ότι η εν λόγω χώρα θα συµµετέχει, κατά µέσον όρο, σε 15 σεµινάρια και σε 25 ανταλλαγές ετησίως. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά είναι δυνατόν να προσαρµόζεται στις αρχές κάθε έτους, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη ο πραγµατικός αριθµός δραστηριοτήτων στις οποίες
σχεδιάζει να συµµετάσχει η Ρουµανία κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου έτους. Η προσαρµογή θα πραγµατοποιείται µέσω
της προβλεπόµενης πρόσκλησης καταβολής κεφαλαίων που θα λαµβάνει η Ρουµανία από την Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο
σηµείο 6.
3. Η συνεισφορά της Ρουµανίας θα ανέρχεται σε 109 638 ευρώ για κάθε έτος συµµετοχής, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο σηµείο 2. Από το ποσό αυτό, 7 173 ευρώ θα καλύπτουν συµπληρωµατικό
κόστος διοικητικής φύσεως που σχετίζεται µε τη διαχείριση του προγράµµατος από την Επιτροπή και προκύπτει από τη συµµετοχή της Ρουµανίας.
4. Η Ρουµανία θα καταβάλλει το ετήσιο συµπληρωµατικό κόστος διοικητικής φύσεως που αναφέρεται στο σηµείο 3 από τον
εθνικό προϋπολογισµό της.
5. Η Ρουµανία θα καταβάλει το 50 % του εναποµένοντος ετήσιου κόστους της συµµετοχής της από τον εθνικό της προϋπολογισµό για το έτος 2001· οµοίως, θα καταβληθεί το 60 % για το έτος 2002.
Με την επιφύλαξη χωριστών διαδικασιών προγραµµατισµού Phare, το υπόλοιπο 50 % θα καταβληθεί από τις ετήσιες πιστώσεις του προγράµµατος Phare για τη Ρουµανία για το έτος 2001, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιµες οι σχετικές
πιστώσεις του προϋπολογισµού· οµοίως, θα καταβληθεί το 40 % για το έτος 2002. Τα αιτούµενα κεφάλαια Phare θα µεταφερθούν στη Ρουµανία µε ξεχωριστό µνηµόνιο χρηµατοδότησης. Αυτά τα κεφάλαια, µαζί µε το τµήµα που προέρχεται από
τον κρατικό προϋπολογισµό της Ρουµανίας, θα αποτελούν την εθνική συνεισφορά της Ρουµανίας, από την οποία θα πραγµατοποιούνται πληρωµές στο πλαίσιο των ετήσιων προσκλήσεων καταβολής κεφαλαίων που θα απευθύνει η Επιτροπή.
6. Ισχύει ο δηµοσιονοµικός κανονισµός, της 21ης ∆εκεµβρίου 1977, ο οποίος εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της συνεισφοράς της Ρουµανίας.
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα απευθύνει στη Ρουµανία µια ή περισσότερες προσκλήσεις
καταβολής των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στη συνεισφορά της στο κόστος των δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος. Η
συνεισφορά θα εκφράζεται σε ευρώ και θα καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασµό σε ευρώ της Επιτροπής.
Η Ρουµανία θα καταβάλει τη συνεισφορά της σύµφωνα µε την πρόσκληση καταβολής κεφαλαίων:
— όσον αφορά το τµήµα που χρηµατοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισµό της, το αργότερο τρεις µήνες µετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης,
— όσον αφορά το τµήµα που χρηµατοδοτείται από το Phare, το αργότερο εντός 30 ηµερών µετά την αποστολή των σχετικών κεφαλαίων του Phare στη χώρα.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση της συνεισφοράς συνεπάγεται την καταβολή τόκου από τη Ρουµανία επί του οφειλόµενου ποσού,
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας. Το επιτόκιο αντιστοιχεί στο επιτόκιο που εφαρµόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για τις πράξεις σε ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1,5 εκατοστιαίες
µονάδες.
7. Οι ηµερήσιες αποζηµιώσεις ισχύουν για όλους τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα και καθορίζονται ανά χώρα από την Επιτροπή. Η Ρουµανία θα λαµβάνει µια πρώτη προκαταβολή από την Επιτροπή στην αρχή κάθε έτους. Μια δεύτερη προκαταβολή
είναι δυνατόν να καταβάλλεται στα µέσα του έτους ανάλογα µε την πραγµατική συµµετοχή της Ρουµανίας στις δραστηριότητες του προγράµµατος και µε την αναµενόµενη συµµετοχή µέχρι το τέλος του έτους. Η ενδιαφερόµενη ρουµανική υπηρεσία
θα χρησιµοποιεί τις εν λόγω προκαταβολές για την πληρωµή των εισιτηρίων και των ηµερησίων αποζηµιώσεων των Ρουµάνων
συµµετεχόντων.
8. Τα έξοδα ταξιδιού και ηµερήσιας αποζηµίωσης που απορρέουν από τη συµµετοχή εκπροσώπων και εµπειρογνωµόνων της
Ρουµανίας ως παρατηρητών στις εργασίες της επιτροπής που αναφέρεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι επιστρέφονται
από την Επιτροπή υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της
20.4.2001, σ. 1).
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
της 18ης Ιουνίου 2002
για τον καθορισµό των γενικών όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας
σε κοινοτικά προγράµµατα
(2002/815/ΕΚ)
Άρθρο 4

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συµφωνία συνδέσεως µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και
της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο
110,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 110 και το παράρτηµα ΧΧ της ευρωπαϊκής συµφωνίας, η Λιθουανία δύναται να συµµετέχει σε
κοινοτικά προγράµµατα-πλαίσια, ειδικά προγράµµατα, έργα
ή άλλες δράσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσµα τοµέων.
Προβλέπεται επίσης η προσθήκη άλλων κοινοτικών τοµέων.

(2)

Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο 110, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής της Λιθουανίας στις δραστηριότητες
αυτές θα πρέπει να αποφασισθούν από το Συµβούλιο
Σύνδεσης.

(3)

Οι ειδικοί όροι συµµετοχής σε κάθε κοινοτικό πρόγραµµα,
συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων, θα
πρέπει να καθορισθούν µεταξύ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των αρµοδίων αρχών της Λιθουανίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που υποβάλλουν οι συµµετέχοντες
της Λιθουανίας υπόκεινται, στο µέτρο του δυνατού, στους ίδιους
όρους, κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τα συγκεκριµένα
προγράµµατα, µε εκείνους που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη.
Άρθρο 5
Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς, όσον αφορά τη συµµετοχή της Λιθουανίας
σε κάθε επιµέρους πρόγραµµα, καθορίζονται µεταξύ της Επιτροπής
και των αρµοδίων αρχών της Λιθουανίας. Σε περίπτωση που η
Λιθουανία υποβάλλει αίτηση για εξωτερική κοινοτική βοήθεια,
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου,
της 18ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση
υπέρ ορισµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (2),
οι εν λόγω ειδικοί όροι και προϋποθέσεις δύνανται να καθορισθούν
µε βάση χρηµατοδοτικό µνηµόνιο.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται για αόριστο χρονικό διάστηµα.
Οποιοδήποτε από τα µέρη δύναται να την καταγγείλει γραπτώς µε
προειδοποίηση έξι µηνών.
Άρθρο 7

Η Λιθουανία δύναται να συµµετέχει σε όλα τα κοινοτικά προγράµµατα στα οποία είναι ανοικτή η συµµετοχή υποψήφιων χωρών της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τις διατάξεις διά
των οποίων θεσπίζονται τα προγράµµατα αυτά.

Όχι αργότερα από τρία έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της παρούσας απόφασης, και κατόπιν ανά τριετία, το Συµβούλιο
Σύνδεσης µπορεί να επανεξετάζει την εφαρµογή της παρούσας απόφασης βάσει της πραγµατικής συµµετοχής της Λιθουανίας σε ένα ή
περισσότερα κοινοτικά προγράµµατα.

Άρθρο 2

Άρθρο 8

Η Λιθουανία καταβάλλει χρηµατοδοτική συνεισφορά στο γενικό
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιστοιχεί στα ειδικά
προγράµµατα στα οποία συµµετέχει η Λιθουανία.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µηνός
που έπεται της εκδόσεώς της από το Συµβούλιο Σύνδεσης.

Άρθρο 3
Εκπρόσωποι της Λιθουανίας
παρατηρητές και για τα θέµατα
στις επιτροπές διαχείρισης που
λούθηση των προγραµµάτων για
χρηµατοδοτική συνεισφορά.

(1) ΕΕ L 51 της 20.2.1998, σ. 3.

δύνανται να συµµετέχουν, ως
τα οποία αφορούν τη Λιθουανία,
είναι αρµόδιες για την παρακοτα οποία η Λιθουανία καταβάλλει

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2002.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
J. PIQUÉ I CAMPS

(2) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 (ΕΕ L 306 της
7.12.2000, σ. 1).
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Οκτωβρίου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 1999/187/ΕΚ σχετικά µε την εκκαθάριση των λογαριασµών που
υποβλήθηκαν από τα κράτη µέλη όσον αφορά τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα Εγγυήσεων, για το οικονοµικό έτος 1995
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 3771]
(Το κείµενο στην ελληνική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2002/816/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου, της 21ης
Απριλίου 1970, περί χρηµατοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1287/95 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,
Μετά από τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Με την απόφαση 2002/524/ΕΚ (3), η Επιτροπή επέβαλε
οικονοµική διόρθωση στην Ελληνική ∆ηµοκρατία λόγω
ελλείψεων στο σύστηµα ελέγχου στον τοµέα αροτραίων καλλιεργειών για τα οικονοµικά έτη 1996 έως 1999. ∆εδοµένου ότι οι ίδιες ελλείψεις υπήρχαν ήδη κατά το παρελθόν,
πρέπει να επιβληθεί παρόµοια οικονοµική διόρθωση για το
οικονοµικό έτος 1995. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο
να τροποποιηθεί η απόφαση 1999/187/ΕΚ της Επιτροπής,
της 3ης Φεβρουαρίου 1999, σχετικά µε την εκκαθάριση των
λογαριασµών των κρατών µελών όσον αφορά τις δαπάνες
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα Εγγυήσεων, για το οικονοµικό
έτος 1995, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/448/ΕΚ.
Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τα δηµοσιονοµικά
µέτρα που θα επιβληθούν, σε µια µεταγενέστερη εκκαθάριση
λογαριασµών, όσον αφορά τις εθνικές ενισχύσεις ή τις
παραβάσεις, για τις οποίες οι διαδικασίες που κινήθηκαν
δυνάµει των άρθρων 88 και 226 της συνθήκης εκκρεµούν ή
έχουν περατωθεί µετά τις 15 Μαΐου 2002.

εκκαθάριση λογαριασµών, βάσει των πορισµάτων των
ερευνών που διεξάγονται κατά την ηµεροµηνία της παρούσας απόφασης, των παρατυπιών δυνάµει του άρθρου 8 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 729/70 ή των αποφάσεων του
∆ικαστηρίου σε υποθέσεις που εκκρεµούν κατά την 15η
Μαΐου 2000 και αφορούν θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα µέρη του παραρτήµατος της απόφασης 1999/187/ΕΚ που αφορούν την Ελληνική ∆ηµοκρατία αντικαθίστανται από το παράρτηµα
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Το συµπληρωµατικό ποσό των – 1 827 922 367 δραχµών, που
απορρέει από το στοιχείο 3 του παραρτήµατος, καταλογίζεται, µε
την παρούσα απόφαση, στις δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο
4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 296/96 της Επιτροπής (4), για τον Αύγουστο 2002.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τα δηµοσιονοµικά
µέτρα που θα επιβάλλει η Επιτροπή, σε µια µεταγενέστερη

(1) ΕΕ L 94 της 28.4.1970, σ. 13.
(2) ΕΕ L 125 της 8.6.1995, σ. 1.
(3) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 77.

Μέλος της Επιτροπής

(4) ΕΕ L 39 της 17.2.1996, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΛΑ∆Α
∆απάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων
Οικονοµικό έτος: 1995

∆ραχµές

1. ∆απάνες που αναγνωρίζονται
α) ∆απάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος µέλος στα πλαίσια της παρούσας
εκκαθάρισης

760 186 802 122

β) ∆απάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό

14 056 031 234

γ) ∆απάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση

0

δ) ∆απάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν ήδη αντικείµενο µιας απόφασης εκκαθάρισης

0

ε) ∆απάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εκκαθάρισης
(α + β + γ + δ)

774 242 833 356

στ) ∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται

– 26 082 443 724

ζ) Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (ε + στ)

748 160 389 632

2. ∆απάνες που καταλογίζονται
α) ∆απάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονοµικού έτους

758 830 725 324

β) ∆απάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούµενου οικονοµικού έτους και
που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό

14 056 031 234

γ) ∆απάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονοµικού έτους, αλλά
εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση

0

δ) ∆απάνες που έχουν καταλογισθεί στα πλαίσια του παρόντος οικονοµικού έτους και
αποτελούν ήδη αντικείµενο µιας απόφασης εκκαθάρισης

0

ε) ∆απάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούµενου οικονοµικού έτους

0

στ) Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείµενο της παρούσας
εκκαθάρισης (α + β + γ + δ + ε)

772 886 756 558

3. ∆απάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος µέλος µετά την εκκαθάριση των λογαριασµών (2στ – 1ζ)

24 726 366 926

