Επίσηµη Εφηµερίδα

ISSN 1725-2547

L 89
46ο έτος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νοµοθεσία

Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Περιεχόµενα

I





Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 616/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισµό των
κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων
οπωροκηπευτικών .................................................................................................

1

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 617/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για
συµπλήρωση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 σχετικά µε την
εγγραφή ορισµένων ονοµασιών στο «Μητρώο Προστατευόµενων Ονοµασιών Προέλευσης και Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων» που προβλέπεται από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου ο οποίος αφορά την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίµων (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco
Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone) ..........................

3

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 618/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισµό της
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β καταγωγής
ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1898/2002 .................................................................................................

5

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 619/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισµό της
µέγιστης επιδότησης κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού Β προς τη
νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1895/2002 ........................................................................................................

6

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 620/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισµό της
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε προορισµό ορισµένες τρίτες
χώρες µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1896/2002 .....................................................................................

7

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 621/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισµό της
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου
Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/2002 ................................................

8

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 622/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισµό µέτρων για την εφαρµογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αεροµεταφορών (1) .......................................................................................................

9

(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

2

EL

5 Απριλίου 2003

(Συνέχεια στην επόµενη σελίδα)

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί µε ηµίµαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί
στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισµένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί µε µαύρα στοιχεία και επισηµαίνονται µε αστερίσκο.
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 616/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Απριλίου 2003
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. 1947/2002 (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 5 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, 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
204
212
999

109,8
110,8
125,1
115,2

0707 00 05

052
068
204
999

86,5
77,0
111,3
91,6

0709 10 00

220
999

187,0
187,0

0709 90 70

052
204
999

80,7
176,7
128,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

76,0
48,6
57,6
41,5
65,8
65,8
59,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
728
999

69,0
79,0
111,7
87,3
80,9
92,6
78,1
79,3
116,9
102,5
89,7

0808 20 50

052
388
512
528
999

74,9
74,0
64,1
60,2
68,3

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 617/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Απριλίου 2003
για συµπλήρωση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 σχετικά µε την εγγραφή ορισµένων ονοµασιών στο «Μητρώο Προστατευόµενων Ονοµασιών Προέλευσης και Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων» που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου ο οποίος
αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίµων (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco
Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Κατά συνέπεια οι ονοµασίες αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν στο «Μητρώο των Προστατευόµενων
Ονοµασιών Προέλευσης και των Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων» και κατά συνέπεια να προστατεύονται σε
κοινοτικό επίπεδο ως Προστατευόµενες Ονοµασίες Προέλευσης ή ως Προστατευόµενες Γεωγραφικές Ενδείξεις.

(5)

Το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού συµπληρώνει το
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 492/2003 (5),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουλίου 1992, σχετικά µε την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των ειδών διατροφής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2796/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 αυτού,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2081/92 η Πορτογαλία διαβίβασε στην Επιτροπή δύο
αιτήσεις καταχώρησης ως γεωγραφικών ενδείξεων των ονοµασιών «Carne dos Açores» και «Borrego do Nordeste Alentejano» καθώς και µία αίτηση καταχώρησης ως ονοµασίας
προέλευσης της ονοµασίας «Carne de Porco Alentejano», η
δε Ιταλία διαβίβασε στην Επιτροπή δύο αιτήσεις
καταχώρησης ως γεωγραφικών ενδείξεων των ονοµασιών
«Pomodoro di Pachino» και «Uva da tavola di Mazzarrone».

(2)

∆ιαπιστώθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του
εν λόγω κανονισµού, ότι οι αιτήσεις αυτές είναι σύµφωνες
προς αυτόν τον κανονισµό, δηλαδή ότι περιλαµβάνουν όλα
τα στοιχεία που προβλέπεται στο άρθρο 4 αυτού.

(3)

Καµία ένσταση κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή
µετά τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) των άλλων ονοµασιών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 συµπληρώνεται
µε τις ονοµασίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού και οι ονοµασίες αυτές εγγράφονται στο «Μητρώο
των Προστατευόµενων Ονοµασιών Προέλευσης και των Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων» ως Προστατευόµενες Ονοµασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) ή ως Προστατευόµενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 324 της 21.12.2000, σ. 26.
(3) ΕΕ C 168 της 13.7.2002, σ. 12 (Carne dos Açores).
ΕΕ C 168 της 13.7.2002, σ. 15 (Borrego do Nordeste Alentejano).
ΕΕ C 168 της 13.7.2002, σ. 17 (Carne de Porco Alentejano)
ΕΕ C 168 της 13.7.2002, σ. 7 (Pomodoro di Pachino).
ΕΕ C 186 της 6.8.2002, σ. 13 (Uva da tavola di Mazzarrone).

(4) ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11.
(5) ΕΕ L 73 της 19.3.2003, σ. 3.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Νωπό κρέας (και εντόσθια)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Carne dos Açores (ΠΓΕ)
Borrego do Nordeste Alentejano (ΠΓΕ)
Carne de Porco Alentejano (ΠΟΠ)
Φρούτα και λαχανικά
ΙΤΑΛΙΑ
Pomodoro di Pachino (ΠΓΕ)
Uva da tavola di Mazzarrone (ΠΓΕ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 618/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Απριλίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1898/2002
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/2002 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό
αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται
βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 31 Μαρτίου έως
τις 3 Απριλίου 2003, σε 295,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 11.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 619/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Απριλίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιδότησης κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού Β
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1895/
2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

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

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1895/2002 της Επιτροπής ( ),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2692/89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει σχετικά µε τον καθορισµό µιας µέγιστης επιδότησης.

5

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καθορίζεται µια µέγιστη επιδότηση κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού Β του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς
τη νήσο Ρεϋνιόν, µε βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις
31 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2003, σε 302,00 EUR/t, στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1895/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
261 της 7.9.1989, σ. 8.
167 της 2.7.1999, σ. 19.
287 της 25.10.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 620/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Απριλίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε προορισµό ορισµένες
τρίτες χώρες µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1896/2002
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1896/2002 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των
προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών,
καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 31
Μαρτίου έως τις 3 Απρλίου 2003 σε 154,00 EUR/t στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1896/2002.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 5.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 621/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Απριλίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/2002
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/2002 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των
προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
31 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2003 σε 154,00 EUR/t, στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1897/2002.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 8.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 622/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Απριλίου 2003
για καθορισµό µέτρων για την εφαρµογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αεροµεταφορών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Άρθρο 2

Έχοντας υπόψη:

Ορισµοί

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοείται ως:

τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη
θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής
αεροπορίας (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

— «Εθνικό πρόγραµµα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας», οι
κανονισµοί, οι πρακτικές και οι διαδικασίες που θεσπίζουν τα
κράτη µέλη βάσει του άρθρου 5 του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2320/2002, για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στην
επικράτειά τους.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ζητείται από την Επιτροπή να αποφασίσει µέτρα για την
εφαρµογή των κοινών βασικών προτύπων στην πολιτική
αεροπορία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας κανονισµός
είναι το πιο κατάλληλο νοµοθέτηµα προς το σκοπό αυτό.

(2)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 και για
λόγους ασφαλείας τα αναφερόµενα µέτρα είναι εµπιστευτικά
και δεν θα έπρεπε να δηµοσιευθούν.

(3)

(4)

(5)

Προς το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση
µεταξύ αερολιµένων µε βάση την κατά τόπους αξιολόγηση
κινδύνου. Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να ενηµερωθεί για
τους αερολιµένες που θεωρούνται χαµηλού κινδύνου.
Πρέπει επίσης να επιτρέπεται η ευέλικτη εφαρµογή των
µέτρων ανάλογα µε τον τύπο της αεροπορικής δραστηριότητας. Η Επιτροπή πρέπει να ενηµερώνεται για την εφαρµογή
υποχρεωτικών µέτρων που εξασφαλίζουν ισοδύναµα επίπεδα
ασφάλειας.
Η επιτροπή ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία είναι
σύµφωνη µε τα µέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισµός,

— «Αρµόδια αρχή», η εθνική αρχή που έχει ορίσει κάθε κράτος
µέλος βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2320/2002 ως αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής του εθνικού προγράµµατος ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

Άρθρο 3
Εµπιστευτικότητα
Tα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 είναι εκείνα που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Tα µέτρα αυτά είναι απόρρητα και δεν δηµοσιεύονται. ∆ιατίθενται
µόνον σε δεόντως εξουσιοδοτηµένα από κράτος µέλος ή την Επιτροπή άτοµα.

Άρθρο 4
Κοινοποίηση
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν γραπτώς την Επιτροπή σχετικά µε
όλους τους αερολιµένες για τους οποίους έκαναν χρήση της επιλογής βάσει είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου γ) του άρθρου
4 παράγραφος 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2320/2002.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 5
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή και την τεχνική αναπροσαρµογή των κοινών βασικών προτύπων που αφορούν την πολιτική αεροπορία, τα οποία πρέπει να
ενσωµατωθούν στα εθνικά προγράµµατα ασφάλειας της πολιτικής
αεροπορίας.
(1) ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 1.

Αντισταθµιστικά µέτρα
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν γραπτώς την Επιτροπή σχετικά µε τα
αντισταθµιστικά µέτρα που εφαρµόζουν σύµφωνα µε το σηµείο 4.2
του παραρτήµατος του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2320/2002.

Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από τις 19 Απριλίου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 το παράρτηµα είναι απόρρητο και δεν δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

5.4.2003

5.4.2003
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Φεβρουαρίου 2003
για τη σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µε το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, εξ ονόµατος της Νήσου του Μαν, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
για την επέκταση, στη Νήσο του Μαν, της νοµικής προστασίας των βάσεων δεδοµένων που προβλέπεται
στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/EΚ
(2003/239/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 96/9/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη νοµική προστασία
των βάσεων δεδοµένων (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 96/
9/EΚ εφαρµόζεται σε βάσεις δεδοµένων των οποίων οι
κατασκευαστές ή δικαιούχοι προστατεύονται βάσει του
άρθρου 11 παράγραφοι 1 και 2 της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η νοµοθεσία της Νήσου του Μαν για την προστασία των
βάσεων δεδοµένων είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της οδηγίας 96/9/EΚ και προσφέρει ισοδύναµη προστασία µε εκείνη
που προβλέπεται στο κεφάλαιο III. Η Νήσος του Μαν πρoτίθεται να επεκτείνει την εφαρµογή της εν λόγω νοµοθεσίας
στους υπηκόους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαµονή
τους στην επικράτεια κράτους µέλους και τις εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
κράτους µέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε
κράτος µέλος.

(3)

Συνεπώς, η νοµοθεσία της Νήσου του Μαν πληροί τις προϋποθέσεις για επέκταση της προστασίας που προβλέπεται στο
κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/ΕΚ. Η επέκταση όµως της
προστασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προβλεπόµενη
στο άρθρο 10 της οδηγίας 96/9/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20.
(2) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 313.

(4)

Η συµφωνία, υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών, που επεκτείνει την προστασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της
οδηγίας 96/9/ΕΚ στη Νήσο του Μαν, θα πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας,
εξ ονόµατος της Νήσου του Μαν, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για την επέκταση της νοµικής προστασίας των βάσεων δεδοµένων
που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/ΕΚ εγκρίνεται
εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών περιλαµβάνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει την επιστολή προς το
Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας προκειµένου να εκφρασθεί η συγκατάθεση της Κοινότητας για
τη δέσµευσή της.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, εξ ονόµατος της
Νήσου του Μαν, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επέκταση στη Νήσο του Μαν, της νοµικής προστασίας των βάσεων δεδοµένων που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/ΕΚ
A. Επιστολή του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας εξ ονόµατος της
Νήσου του Μαν
Κύριε,
Έχω την τιµή να προτείνω τη σύναψη της ακόλουθης συµφωνίας για την επέκταση της προστασίας ειδικής φύσεως
των βάσεων δεδοµένων στη Νήσο του Μαν.
Συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας, εξ ονόµατος της Νήσου του Μαν, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επέκταση, στη
Νήσο του Μαν, της νοµικής προστασίας των βάσεων δεδοµένων που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας
96/9/EΚ.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ ΕΞ
ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝ,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν και να υποκινήσουν το εµπόριο των βάσεων δεδοµένων, καθώς και την παραγωγή
και τη διανοµή τους,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και η Νήσος του Μαν παρέχουν προστασία ειδικής
φύσεως των βάσεων δεδοµένων, όταν διαπιστώνεται ότι για την απόκτηση, την επαλήθευση και την παρουσίαση
του περιεχοµένου τους διατέθηκαν σηµαντικές επενδύσεις,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η προστασία στο πλαίσιο της οδηγίας 96/9/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, για τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων (ΕΕ L 77 της
27.3.1996, σ. 20) περιορίζεται στους κατασκευαστές και στους δικαιούχους των βάσεων δεδοµένων, που είναι
υπήκοοι κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους
µέλους και πληρούν τους όρους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά ότι η προστασία αυτή
µπορεί να επεκταθεί και στους δικαιούχους τρίτων χωρών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Νήσος του Μαν (που η καθεµία είναι ενδιαφερόµενο µέρος για τους σκοπούς της
παρούσας οδηγίας) θεσπίζουν προστασία ειδικής φύσεως των βάσεων δεδοµένων όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο
ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/EΚ και επεκτείνουν την εν λόγω προστασία ειδικής φύσεως (εφόσον δεν παρέχεται ήδη) στις
βάσεις δεδοµένων των οποίων οι κατασκευαστές ή οι δικαιούχοι είναι:
α) υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β) φυσικά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην επικράτεια του άλλου ενδιαφερόµενου µέρους·
γ) εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Νήσου του Μαν ή κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την
κύρια εγκατάστασή τους στην επικράτεια ενός ενδιαφερόµενου µέρους.
Εφόσον µια επιχείρηση ή εταιρεία όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου έχει µόνο την καταστατική της έδρα στην επικράτεια ενδιαφερόµενου µέρους, οι δραστηριότητές της πρέπει να συνδέονται πραγµατικά
µε την οικονοµία του ενδιαφερόµενου µέρους.
Άρθρο 2
Η διάρκεια της προστασίας των βάσεων δεδοµένων είναι σύµφωνη µε το άρθρο 10 της οδηγίας 96/9/EΚ.
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Άρθρο 3

Η παρούσα συµφωνία παράγει αποτελέσµατα την 1η Νοεµβρίου 2003.
Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συµφωνεί µε την ανωτέρω συµφωνία και προτείνω η
παρούσα επιστολή και η απαντητική σας επιστολή να αποτελέσουν συµφωνία µεταξύ των δύο αρχών µας.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Hecho en Bruselas, el
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fatto a Bruxelles, addì
Gedaan te Brussel,
Feito em Bruxelas, em
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on behalf of the Isle of Man
Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en nombre de la Isla de Man
For Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på vegne af Isle of Man
Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland im Namen der Insel Man
Για το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας εξ ονόµατος της Νήσου του Μαν
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au nom de l'île de Man
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per conto dell'Isola di Man
Voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland namens het eiland Man
Pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em nome da Ilha de Man
Mansaarta edustavan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolesta
För Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland på Isle of Mans vägnar
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B. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι έλαβα σηµερινή επιστολή σας η οποία έχει ως εξής:
«Έχω την τιµή να προτείνω τη σύναψη της ακόλουθης συµφωνίας για την επέκταση της προστασίας ειδικής
φύσεως των βάσεων δεδοµένων στη Νήσο του Μαν.
Συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας, εξ ονόµατος της Νήσου του Μαν, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επέκταση,
στη Νήσο του Μαν, της νοµικής προστασίας των βάσεων δεδοµένων που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της
οδηγίας 96/9/EΚ.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ
ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝ,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν και να υποκινήσουν το εµπόριο των βάσεων δεδοµένων, καθώς και την παραγωγή και τη διανοµή τους,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και η Νήσος του Μαν παρέχουν προστασία ειδικής
φύσεως των βάσεων δεδοµένων, όταν διαπιστώνεται ότι για την απόκτηση, την επαλήθευση και την παρουσίαση του περιεχοµένου τους διατέθηκαν σηµαντικές επενδύσεις,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η προστασία στο πλαίσιο της οδηγίας 96/9/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, για τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων (ΕΕ L 77 της
27.3.1996, σ. 20) περιορίζεται στους κατασκευαστές και στους δικαιούχους των βάσεων δεδοµένων, που
είναι υπήκοοι κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην επικράτεια
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
κράτους µέλους και πληρούν τους όρους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά ότι η
προστασία αυτή µπορεί να επεκταθεί και στους δικαιούχους τρίτων χωρών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Νήσος του Μαν (που η καθεµία είναι “ενδιαφερόµενο µέρος” για τους σκοπούς
της παρούσας οδηγίας) θεσπίζουν προστασία ειδικής φύσεως των βάσεων δεδοµένων όπως προβλέπεται στο
κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/EΚ και επεκτείνουν την εν λόγω προστασία ειδικής φύσεως (εφόσον δεν παρέχεται ήδη) στις βάσεις δεδοµένων των οποίων οι κατασκευαστές ή οι δικαιούχοι είναι:
α) υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β) φυσικά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην επικράτεια του άλλου ενδιαφερόµενου µέρους·
γ) εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Νήσου του Μαν ή κράτους
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στην επικράτεια ενός ενδιαφερόµενου µέρους.
Εφόσον µια επιχείρηση ή εταιρεία όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου έχει µόνο την καταστατική της έδρα στην επικράτεια ενδιαφερόµενου µέρους, οι δραστηριότητές της πρέπει να συνδέονται πραγµατικά µε την οικονοµία του ενδιαφερόµενου µέρους.

Άρθρο 2
Η διάρκεια της προστασίας των βάσεων δεδοµένων είναι σύµφωνη µε το άρθρο 10 της οδηγίας 96/9/EΚ.
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Άρθρο 3

Η παρούσα συµφωνία παράγει αποτελέσµατα την 1η Νοεµβρίου 2003.
Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συµφωνεί µε την ανωτέρω συµφωνία και προτείνω η παρούσα επιστολή και η απαντητική σας επιστολή να αποτελέσουν συµφωνία µεταξύ των δύο αρχών
µας.»
Έχω την τιµή να σας επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποδέχεται τα ανωτέρω και ότι η επιστολή σας και
η παρούσα επιστολή αποτελούν συµφωνία σύµφωνα µε την πρότασή σας.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Hecho en Bruselas, el
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Gedaan te Brussel,
Feito em Bruxelas, em
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαρτίου 2003
για τροποποίηση της απόφασης 2000/45/ΕΚ σχετικά µε την ισχύτων οικολογικών κριτηρίων απονοµής
του οικολογικού σήµατος της Κοινότητας σε ηλεκτρικά πλυντήρια ρούχων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 218]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/240/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 για ένα αναθεωρηµένο
σύστηµα απονοµής του οικολογικού σήµατος της Κοινότητας (1),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,
Μετά από διαβούλευση µε το συµβούλιο οικολογικής σήµανσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, το οικολογικό σήµα της Κοινότητας απονέµεται σε ένα προϊόν το
οποίο, ως εκ των χαρακτηριστικών του, συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση περιβαλλοντικών πτυχών νευραλγικής
σηµασίας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει την καθιέρωση ειδικών κριτηρίων απονοµής του οικολογικού σήµατος
ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

(4)

Προβλέπει επίσης αναθεώρηση των κριτηρίων αυτών, καθώς
και της αξιολόγησης και επαλήθευσης των απαιτήσεων που
διέπουν τα κριτήρια, σε εύθετο χρόνο πριν από τη λήξη της
ισχύος των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί για κάθε κατηγορία προϊόντων.
Μετά την αναθεώρηση που προβλέπει η απόφαση 2000/45/
ΕΚ της Επιτροπής (2), η περίοδος ισχύος των οικολογικών
κριτηρίων παρατείνεται για τρία έτη.

(1) ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 16 της 21.1.2000, σ. 74.

(5)

Η απόφαση 2000/45/ΕΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 17 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το κείµενο του άρθρου 3 της απόφασης 2000/45/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
Ο ορισµός της κατηγορίας προϊόντων και τα κριτήρια γι' αυτήν
ισχύουν από την ηµέρα που θα κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2005. Αν όµως µέχρι τότε δεν
έχει εκδοθεί νέα απόφαση ορισµού της κατηγορίας προϊόντων
και των αντίστοιχων κριτηρίων, η περίοδος ισχύος των τελευταίων παρατείνεται µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2006 ή µέχρι την
ηµεροµηνία έκδοσης νέας απόφασης εφόσον η ηµεροµηνία
αυτή είναι προγενέστερη.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 1999/391/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1999, σχετικά µε το
ερωτηµατολόγιο αναφορικά προς την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου για την ολοκληρωµένη πρόληψη
και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) (εφαρµογή της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 881]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/241/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου
1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης (1), και ιδίως το άρθρο 16,
την οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης ∆εκεµβρίου
1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων
που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/61/ΕΚ απαιτεί
οι εκθέσεις για την εφαρµογή της οδηγίας και την αποτελεσµατικότητά της ως προς άλλες κοινοτικές πράξεις για το
περιβάλλον να καταρτίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6
της οδηγίας 91/612/ΕΟΚ.
Το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/61/ΕΚ προβλέπει την ενοποίηση της έκθεσης για τα διαθέσιµα αντιπροσωπευτικά δεδοµένα σχετικά µε τις οριακές τιµές µε τη γενική
έκθεση για την εφαρµογή από το 2003.

(3)

Το άρθρο 5 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ απαιτεί η έκθεση να
καταρτίζεται βάσει ερωτηµατολογίου η σχεδιαγράµµατος το
οποίο εκπονεί η Επιτροπή επικουρούµενη από την επιτροπή
που συγκροτείται βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας.

(4)

Η πρώτη έκθεση κάλυψε την περίοδο από το 2000 έως και
το 2002.

(5)

Η δεύτερη έκθεση θα καλύψει την περίοδο από το 2003
έως και το 2005.

(1) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.
(2) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα
µε τη γνώµη που εξέφρασε η επιτροπή του άρθρου 6 της
οδηγίας 91/692/ΕΟΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 1999/391/ΕΚ της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής:
Το ερωτηµατολόγιο που επισυνάπτεται στην απόφαση 1999/391/
ΕΚ της Επιτροπής αντικαθίσταται από το ερωτηµατολόγιο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν το εν λόγω ερωτηµατολόγιο ως
βάση για να συντάξουν την έκθεση που πρέπει να υποβληθεί στην
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ και το
άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/61/ΕΚ για την περίοδο
από το 2003 έως το 2005.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 96/61/EΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC)
1.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1. Ποιες είναι οι κυριότερες µεταβολές που χρειάστηκε να γίνουν στην εθνική νοµοθεσία και στο σύστηµα
έκδοσης αδειών µε στόχο τη συµµόρφωση προς τον καθολικό σκοπό της οδηγίας που είναι η επίτευξη
ολοκληρωµένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης η οποία είναι προϊόν των δραστηριοτήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας;

2.

ΚΑΛΥΨΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.1. Για κάθε σηµείο του παραρτήµατος Ι [1.1, 2.3.α, 6.4 στοιχείο β) κ.λπ.], πόσες εγκαταστάσεις εµπίπτουν
στις κατηγορίες που απαριθµούνται παρακάτω;
— Όλες οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 4, οι οποίες βρίσκονταν σε επιχειρησιακή λειτουργία κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς.
— Υφιστάµενες εγκαταστάσεις για τις οποίες κοινοποιήθηκε στην αρµόδια αρχή κάποια ουσιαστική µεταβολή και
για την οποία εκδόθηκε άδεια κατά την περίοδο αναφοράς.
— Νέες εγκαταστάσεις (συµπεριλαµβάνονται και όσες δεν βρίσκονται ακόµη σε επιχειρησιακή λειτουργία) για τις
οποίες εκδόθηκε άδεια κατά την περίοδο αναφοράς.
Για να απαντηθεί η εν λόγω ερώτηση, υπογραµµίζεται ότι η ίδια εγκατάσταση µπορεί να διεξάγει δραστηριότητες
που εµπίπτουν σε διαφορετικά σηµεία. Πρέπει να αναφερθούν όλες οι σχετικές δραστηριότητες (ακόµη και αν αυτό
σηµαίνει ότι η εγκατάσταση µετράται περισσότερες από µία φορές). Εφόσον πολλές χηµικές εγκαταστάσεις διεξάγουν
περισσότερες από µία δραστηριότητες, όπως ορίζεται στα σηµεία του τµήµατος 4, πρέπει να δοθούν µόνο τα συνολικά στοιχεία για το τµήµα 4 (δηλαδή όχι στοιχεία για τα επιµέρους σηµεία).

Πίνακας 1
Κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες πρέπει να αναφερθεί ο συνολικός αριθµός εγκαταστάσεων
Παράρτηµα I — ∆ραστηριότητες

1.1.

Εγκαταστάσεις καύσης µε θερµική ισχύ καύσης µεγαλύτερη των 50 MW.

1.2.

∆ιυλιστήρια πετρελαίου και αερίου.

1.3.

Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης.

1.4.

Εγκαταστάσεις αεροποίησης και υγροποίησης του άνθρακα.

2.1.

Εγκαταστάσεις φρύξης ή επίτηξης µεταλλεύµατος, συµπεριλαµβανοµένου του θειούχου µεταλλεύµατος.

2.2.

Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή δευτερογενούς), συµπεριλαµβανοµένων των χυτηρίων συνεχούς χύτευσης ωριαίας δυναµικότητας άνω των 2,5 τόνων.

2.3.α)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων µετάλλων µε έλασµα εν θερµώ, ωριαίας δυναµικότητας άνω
των 20 τόνων ακατέργαστου χάλυβα.

2.3.β)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων µετάλλων µε σφυρηλάτηση µε σφύρες κρουστικής ενέργειας
άνω των 50 kilojoule ανά σφύρα και όταν η χρησιµοποιούµενη θερµική ισχύς υπερβαίνει τα 20 MW.

2.3.γ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων µετάλλων µε επίθεση προστατευτικού στρώµατος τηγµένου
µετάλλου, µε δυναµικότητα κατεργασίας άνω των δύο τόνων ακατέργαστου χάλυβα ανά ώρα.

2.4.

Χυτήρια σιδηρούχων µετάλλων µε δυναµικότητα παραγωγής άνω των 20 τόνων ηµερησίως.

2.5.α)

Εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστων µη σιδηρούχων µετάλλων από µεταλλεύµατα, συγκεντρώµατα
ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, µε µεταλλουργικές, χηµικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες.
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Παράρτηµα I — ∆ραστηριότητες

2.5.β)

Εγκαταστάσεις τήξης µη σιδηρούχων µετάλλων και κραµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων
ανάκτησης (εξευγενισµός, χύτευση, κ.λπ.), τηκτικής δυναµικότητας άνω των τεσσάρων τόνων για το
µόλυβδο και το κάδµιο ή 20 τόνων για όλα τα άλλα µέταλλα ηµερησίως.

2.6.

Εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας µετάλλων και πλαστικών υλικών µε ηλεκτρολυτικές ή
χηµικές διεργασίες, εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιµοποιούνται για την κατεργασία υπερβαίνει
τα 30 m3.

3.1.

Εγκαταστάσεις παραγωγής κλίνκερ (τσιµέντου) σε περιστροφικούς κλιβάνους, µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής άνω των 500 τόνων, ή ασβέστου σε περιστροφικούς κλιβάνους µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 50 τόνων, ή σε άλλου είδους κλιβάνους µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 50 τόνων.

3.2.

Εγκαταστάσεις παραγωγής αµιάντου και κατασκευής προϊόντων µε βάση τον αµίαντο.

3.3.

Εγκαταστάσεις παραγωγής γυαλιού, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού, µε ηµερήσια τηκτική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων.

3.4.

Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών από
ορυκτές ύλες, µε ηµερήσια τηκτική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων.

3.5.

Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραµικών ειδών µε ψήσιµο, ιδίως δε κεραµιδιών, τούβλων, πυρίµαχων
πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης, µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των
75 τόνων ή/και µε δυναµικότητα κλιβάνου άνω των 4 m3 και πυκνότητα φορτώσεως άνω των 300 kg/
m3.

4.

Χηµικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή βασικών χηµικών οργανικών προϊόντων, βασικών ανόργανων
χηµικών προϊόντων, φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασµάτων (απλών ή σύνθετων), βασικών
φυτοϋγειονοµικών προϊόντων και βιοκτόνων, εκρηκτικών υλών, εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν
χηµική ή βιολογική διεργασία για την παρασκευή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων.

5.1.

Εγκαταστάσεις για τη διάθεση ή την ανάκτηση των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στον
κατάλογο που µνηµονεύεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, όπως ορίζονται
στα παραρτήµατα ΙΙ Α και ΙΙ Β (δραστηριότητες R1, R5, R6, R8 και R9) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ
και στην οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί διαθέσεως των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των δέκα τόνων.

5.2.

Εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων, όπως ορίζονται στην οδηγία 89/369/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται
από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων και στην οδηγία 89/429/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται
από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων, µε ωριαία δυναµικότητα άνω των τριών
τόνων.

5.3.

Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των ακίνδυνων αποβλήτων, όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ Α της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, στα κεφάλαια D8 και D9, µε ηµερήσια δυναµικότητα άνω των 50 τόνων.

5.4.

Χώροι ταφής που δέχονται άνω των δέκα τόνων ηµερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25 000
τόνων, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριµµάτων.

6.1.α)

Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή άλλα ινώδη υλικά.

6.1.β)

Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα
άνω των 20 τόνων.

6.2.

Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, µερσερισµού) ή βαφής ινών ή
υφασµάτων, µε ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας άνω των δέκα τόνων.

6.3.

Εγκαταστάσεις δέψης δερµάτων εφόσον η ηµερήσια δυναµικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους
δώδεκα τόνους τελικών προϊόντων.

L 89/19

L 89/20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Παράρτηµα I — ∆ραστηριότητες

6.4.α)

Σφαγεία µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων.

6.4.β)

Επεξεργασία και µεταποίηση για την παραγωγή προϊόντων διατροφής από:
— ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος) µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων
άνω των 75 τόνων,
— φυτική πρώτη ύλη, ηµερήσιας δυναµικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300 τόνων
(µέση τριµηνιαία τιµή).

6.4.γ)

Επεξεργασία και µεταποίηση του γάλακτος, όταν η ποσότητα του λαµβανήµενου γάλακτος υπερβαίνει
τους 200 τόνους ηµερησίως (µέση ετήσια τιµή).

6.5.

Εγκαταστάσεις για τη διάθεση ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριµµάτων µε ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων.

6.6.α)

Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών οι οποίες διαθέτουν πάνω από 40 000 θέσεις για πουλερικά.

6.6.β)

Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής χοίρων οι οποίες διαθέτουν πάνω από 2 000 θέσεις για χοίρους
παραγωγής (άνω των 30 kg).

6.6.γ)

Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής χοίρων οι οποίες διαθέτουν πάνω από 750 θέσεις για χοιροµητέρες.

6.7.

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειµένων ή προϊόντων µε τη χρησιµοποίηση
οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιµασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισµού των
λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσµατος, βαφής, καθαρισµού ή διαβροχής, µε δυναµικότητα κατανάλωσης άνω των 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή άνω των 200 τόνων ανά έτος.

6.8.

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή άνθρακα (σκληρός άνθρακας) ή ηλεκτρογραφίτη µε καύση ή γραφιτοποίηση.

2.2. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός εγκαταστάσεων IPPC στο τέλος της περιόδου αναφοράς;
Για να απαντηθεί η εν λόγω ερώτηση, πρέπει να ληφθεί µέριµνα ούτως ώστε να µη µετρηθεί η ίδια εγκατάσταση
περισσότερες από µία φορές, ακόµη και εάν διεξάγει αρκετές από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.

3.

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
3.1. Ποια µέτρα έχουν ληφθεί ώστε οι αρµόδιες αρχές να µπορούν να διασφαλίσουν ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 3;

4.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4.1. Ποια δεσµευτικά από νοµική άποψη µέτρα ή διοικητικά σχέδια έχουν θεσπιστεί προκειµένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που µνηµονεύονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 έως ότου
λήξει η µεταβατική περίοδος που προβλέπεται στο συγκεκριµένο άρθρο;

5.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
5.1. Τι προβλέπεται στην εθνική νοµοθεσία ώστε οι αιτήσεις έκδοσης άδειας να περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 6;

6.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ
6.1. Ποια αρχή ή αρχές είναι συναρµόδιες για την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων IPPC;
6.2. Τι προβλέπεται στην εθνική νοµοθεσία ώστε να υπάρχει πλήρης συντονισµός διαδικασίας και όρων
έκδοσης αδειών όταν εµπλέκονται αρµόδιες αρχές περισσότερες της µίας; Πώς λειτουργεί στην πράξη ο
συντονισµός αυτός;
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7.

ΟΡΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
7.1. Πληρότητα των όρων έκδοσης άδειας
7.1.1. Τι προβλέπεται στην εθνική νοµοθεσία ώστε η άδεια να περιέχει όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται
λεπτοµερώς στο άρθρο 9; Πιο συγκεκριµένα, εξηγήστε λεπτοµερώς τι προβλέπεται για τα παρακάτω:
— οριακές τιµές ρύπων που εκπέµπονται στον ατµοσφαιρικό αέρα και στο νερό,
— ελαχιστοποίηση της διασυνοριακής ή σε µεγάλη απόσταση ρύπανσης,
— προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων,
— διαχείριση αποβλήτων,
— αποδοτική χρήση της ενέργειας,
— απαιτήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση των απορρίψεων,
— πρόληψη ατυχηµάτων και περιορισµός των συνεπειών τους,
— µέτρα αντιµετώπισης αντικανονικών συνθηκών λειτουργίας,
— αποκατάσταση του χώρου µετά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων (απαίτηση για «ικανοποιητική
µορφή»),
— ειδικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σηµείο 6.6 του παραρτήµατος Ι.

7.2. Καταλληλότητα και επάρκεια των όρων έκδοσης άδειας
7.2.1. Με τι νοµοθετικές διατάξεις, διαδικασίες και κριτήρια τίθενται οι οριακές τιµές εκποµπής ρύπων και λοιποί
όροι έκδοσης άδειας, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθµός προστασίας του περιβάλλοντος ως συνόλου;
Έχουν εκδοθεί οιεσδήποτε ειδικές κατευθυντήριες γραµµές για τις αρµόδιες αρχές; Εάν ναι, δώστε πληροφορίες για το είδος των κατευθυντήριων γραµµών που έχουν εκδοθεί.
7.2.2. Τι είδους (δεσµευτικές ή µη) κατευθύνσεις υπάρχουν στα κράτη µέλη για να καθορίζονται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές;
7.2.3. Πώς συνεκτιµώνται, γενικώς ή κατά περίπτωση, οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται από την Επιτροπή κατά
την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 2 ή από διεθνείς οργανισµούς, για τον καθορισµό των βέλτιστων
διαθέσιµων τεχνικών;
7.2.4. Πόσο χρήσιµες είναι οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2, ως πηγή πληροφοριών για τον καθορισµό των οριακών τιµών εκποµπής ρύπων, ισοδύναµων
παραµέτρων και τεχνικών µέτρων που βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές; Πώς µπορούν να βελτιωθούν;
7.2.5. Τι µέτρα έχουν ληφθεί ως εγγύηση ότι οι οριακές τιµές εκποµπής ρύπων καθώς και οι ισοδύναµες παράµετροι και τα τεχνικά µέτρα του άρθρου 9 παράγραφος 3 βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, χωρίς
να προκρίνεται κάποια συγκεκριµένη τεχνική ή τεχνολογία αλλά µε συνεκτίµηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης, της γεωγραφικής της θέσης και των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών;
7.2.6. Τι είδους (δεσµευτικές ή µη) κατευθύνσεις υπάρχουν στα κράτη µέλη σχετικά µε τις προϋποθέσεις παρακολούθησης της απόρριψης αποβλήτων, που πρέπει να περιληφθούν στην άδεια;
7.2.7. Ποια είναι η πείρα που διαθέτετε όσον αφορά τις διεπαφές µεταξύ των απαιτήσεων έκδοσης άδειας σύµφωνα
µε την οδηγία IPPC και την οδηγία για την καθιέρωση συστήµατος για την εµπορία των δικαιωµάτων
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η οποία τροποποιεί την οδηγία 96/61/ΕΚ;
Σηµείωση: ∆εν απαιτείται από τα κράτη µέλη να απαντήσουν στην εν λόγω ερώτηση, εάν το κοινοτικό
σύστηµα για την εµπορία των δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου δεν έχει αρχίσει
να εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005 όπως προβλέπεται.

7.3. ∆ιαθέσιµα αντιπροσωπευτικά δεδοµένα
7.3.1. Αναφέρατε διαθέσιµα αντιπροσωπευτικά δεδοµένα για τις οριακές τιµές τις καθοριζόµενες ανά ειδική κατηγορία δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι και, αναλόγως, τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές από τις
οποίες προκύπτουν οι τιµές αυτές. Εξηγήστε πώς επελέγησαν και συγκεντρώθηκαν αυτά τα δεδοµένα.
Πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή δύναται να υποδεικνύει κατευθύνσεις προκειµένου να απαντηθεί η εν λόγω ερώτηση.
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7.3.2. Τι είδους όροι, εκτός από τις οριακές τιµές εκποµπής, έχουν τεθεί για την έκδοση άδειας; Πιο συγκεκριµένα,
δώστε παραδείγµατα:
— ισοδύναµων παραµέτρων και τεχνικών µέτρων που συµπληρώνουν τις οριακές τιµές εκποµπής στην άδεια,
— ισοδύναµων παραµέτρων και τεχνικών µέτρων που αντικαθιστούν τις οριακές τιµές εκποµπής,
— όρων που αφορούν την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων,
την αποδοτική χρήση ενέργειας, τις απαιτήσεις παρακολούθησης της απόρριψης αποβλήτων, την
πρόληψη ατυχηµάτων και τον περιορισµό των συνεπειών τους, τα µέτρα αντιµετώπισης αντικανονικών
συνθηκών λειτουργίας και αποκατάστασης του χώρου µετά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων,
— όρων σχετικά µε τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

8.

ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
8.1. Προβλέπεται στην εθνική νοµοθεσία η δυνατότητα θέσπισης, για ορισµένες κατηγορίες εγκαταστάσεων,
κάποιων απαιτήσεων υπό µορφή γενικών δεσµευτικών κανόνων αντί ενσωµάτωσης αυτών στους όρους της
εκάστοτε άδειας;
8.2. Για ποιες κατηγορίες εγκαταστάσεων έχουν θεσπιστεί γενικοί δεσµευτικοί κανόνες; Με τι µορφή εµφανίζονται αυτοί οι κανόνες;

9.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
9.1. Πώς αντιµετωπίζει η εθνική νοµοθεσία την ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές δεν αρκούν για την ικανοποίηση ενός ποιοτικού προτύπου για το
περιβάλλον προβλεπόµενου ή οριζόµενου σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία;
9.2. Έχουν παρουσιαστεί τέτοιες περιπτώσεις; Εάν ναι, δώστε παραδείγµατα για τα πρόσθετα µέτρα.

10.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
10.1. Τι µέτρα έχουν ληφθεί ώστε οι αρµόδιες αρχές να παρακολουθούν πώς εξελίσσονται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές ή να ενηµερώνονται σχετικά;

11.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
11.1. Ποιες είναι οι νοµοθετικές διατάξεις, διαδικασίες και πρακτικές µέσω των οποίων διεκπεραιώνονται οι
µετατροπές που επιφέρουν οι επιχειρήσεις στις εγκαταστάσεις τους;
11.2. Πώς κρίνουν οι αρµόδιες αρχές κατά πόσον µια µεταβολή µπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον
[άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο α)] ή/και κατά πόσον µια τέτοια µεταβολή µπορεί να έχει σοβαρές
αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον [άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο β)];

12.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
12.1. Ποιες είναι οι νοµοθετικές διατάξεις, διαδικασίες και πρακτικές που αφορούν την επανεξέταση και αναπροσαρµογή των όρων έκδοσης αδειών από την αρµόδια αρχή;
12.2. Προσδιορίζεται στην εθνική νοµοθεσία η συχνότητα επανεξέτασης και, όταν κρίνεται αναγκαίο, η συχνότητα αναπροσαρµογής των όρων έκδοσης άδειας, ή αυτό γίνεται µε άλλους τρόπους;

13.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
13.1. Περιγράψτε σε γενικές γραµµές τις νοµοθετικές διατάξεις, διαδικασίες και πρακτικές που εγγυώνται τη
συµµόρφωση προς τους όρους έκδοσης άδειας.
13.2. Ποιες νοµοθετικές διατάξεις, διαδικασίες και πρακτικές εγγυώνται ότι οι επιχειρήσεις θα ενηµερώνουν σε
τακτική βάση τις αρµόδιες αρχές για τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης απορρίψεων αποβλήτων και
χωρίς αναβολή για τυχόν συµβάν ή ατύχηµα που επηρεάζει σοβαρά το περιβάλλον;
13.3. Με ποιον τρόπο προβλέπεται στην εθνική νοµοθεσία το δικαίωµα ή/και η υποχρέωση των αρµόδιων αρχών
να πραγµατοποιούν επιτόπου επιθεωρήσεις;

5.4.2003

5.4.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

13.4. Τι διαδικασίες και πρακτικές προβλέπονται για την πραγµατοποίηση τακτικών επιτόπου επιθεωρήσεων
από τις αρµόδιες αρχές; Όταν δεν διενεργούνται τακτικές επιτόπου επιθεωρήσεις, πώς επαληθεύουν οι
αρµόδιες αρχές τα στοιχεία που δίνουν οι επιχειρήσεις;
13.5. Τι κυρώσεις ή άλλα µέτρα προβλέπονται σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς τους όρους της άδειας;
Υπήρξαν περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων ή λήψης άλλων µέτρων κατά την περίοδο αναφοράς; (Εάν διατίθενται, αναφέρατε τις αντίστοιχες στατιστικές, χρησιµοποιώντας παραδείγµατος χάριν το υπόδειγµα που
παρέχει το καθοδηγητικό έγγραφο για την υποβολή εκθέσεων δυνάµει της σύστασης η οποία προβλέπει
τα ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη µέλη.)
14.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
14.1. Τι προβλέπει η εθνική νοµοθεσία σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση και συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία
έκδοσης άδειας; Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές στην εθνική νοµοθεσία και στο σύστηµα αδειοδότησης που ήταν αναγκαίες προκειµένου να τηρηθούν οι επιπλέον απαιτήσεις που εισάγει το άρθρο 4
της οδηγίας που προβλέπει τη συµµετοχή του κοινού κατά την εκπόνηση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων για το περιβάλλον και η οποία τροποποιεί τις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ;
Σηµείωση: ∆εν απαιτείται από τα κράτη µέλη να απαντήσουν στην εν λόγω ερώτηση, εάν η οδηγία για τη συµµετοχή του κοινού αρχίζει να ισχύει µετά την 1η Ιουλίου 2005.
14.2. Πώς ενηµερώνεται το κοινό σχετικά µε τις αιτήσεις που υποβάλλονται, τις αποφάσεις που λαµβάνονται
και τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των απορρίψεων; Σε ποιο βαθµό χρησιµοποιείται το Ίντερνετ
για αυτόν το σκοπό;
14.3. Τι µέριµνα υπάρχει ώστε να ενηµερώνεται το κοινό σχετικά µε το δικαίωµά του να σχολιάζει τα έγγραφα
για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 15 παράγραφος 1;
14.4. Πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή του το ευρύ κοινό για να διατυπώνει παρατηρήσεις επί των αιτήσεων
έκδοσης άδειας πριν αποφασίσει η αρµόδια αρχή;
14.5. Πώς συνεκτιµούν οι αρµόδιες αρχές τις παρατηρήσεις του κοινού όταν λαµβάνουν τις αποφάσεις τους;
14.6. Σε ποιες περιπτώσεις µπορούν οι πολίτες να προσφεύγουν σε άλλη αρχή ή σε δικαστήριο εναντίον εκδοθείσας άδειας;
14.7. Πώς επηρέασαν οι περιορισµοί του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ την πρόσβαση στις πληροφορίες και τη συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία έκδοσης άδειας;

15.

∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
15.1. Προβλέπεται στην εθνική νοµοθεσία διακρατική ενηµέρωση και συνεργασία ή ρυθµίζεται το ζήτηµα µε
διµερείς ή πολυµερείς σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών ή ακόµη µε διοικητικές ρυθµίσεις;
15.2. Πώς κρίνεται στην πράξη κατά πόσον η λειτουργία µιας εγκατάστασης µπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές
επιπτώσεις για το περιβάλλον άλλου κράτους µέλους;
15.3. Πώς µεριµνά η εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική ώστε το άµεσα ενδιαφερόµενο κοινό να έχει επαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες και να συµµετέχει στη διαδικασία έκδοσης άδειας; Συνοδεύεται η συµµετοχή
αυτή από το δικαίωµα έφεσης;

16.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
16.1. Πώς βλέπουν τα κράτη µέλη την αποτελεσµατικότητα της οδηγίας, σε σχέση µεταξύ άλλων µε άλλα κοινοτικά µέσα για το περιβάλλον;
16.2. Τι µέτρα έχουν ληφθεί ώστε η εφαρµογή της οδηγίας να συνάδει µε την εφαρµογή άλλων κοινοτικών
µέσων για το περιβάλλον;

17.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
17.1. Υπάρχουν κάποια ειδικότερα θέµατα όσον αφορά την εφαρµογή, τα οποία εγείρουν ανησυχίες στη χώρα
σας; Εάν ναι, παρακαλούµε να διευκρινιστούν.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Απριλίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 93/231/EΟΚ µε την οποία επιτρέπεται, όσον αφορά την εµπορία
σπόρων γεωµήλων προς φύτευση στο σύνολο ή σε µέρος του εδάφους ορισµένων κρατών µελών, η λήψη
αυστηρότερων µέτρων προς καταπολέµηση ορισµένων ασθενειών από τα προβλεπόµενα στα παραρτήµατα I και II της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1057]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/242/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002,
περί εµπορίας σπόρων γεωµήλων προς φύτευση (1), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/66/EΚ της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η απόφαση 93/231/EΟΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 96/332/EΚ (4), επιτρέπει σε
ορισµένα κράτη µέλη σε καθορισµένες περιοχές να περιορίσουν την εµπορία σπόρων γεωµήλων προς φύτευση στους
βασικούς σπόρους γεωµήλων ορισµένων κοινοτικών κλάσεων.
Οι τροποποιήσεις στη διοικητική διάρθρωση ορισµένων περιφερειών στην Φινλανδία απαιτούν την τροποποίηση του
τίτλου που αφορά την Φινλανδία στην εν λόγω απόφαση.

(1) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60· οδηγία η οποία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 66/403/EΟΚ.
(2) ΕΕ L 25 της 30.1.2003, σ. 42.
(3) ΕΕ L 106 της 30.4.1993, σ. 11.
(4) ΕΕ L 127 της 25.5.1996, σ. 31.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε την γνώµη της µόνιµης επιτροπής σπόρων προς
σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών
προς φύτευση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της απόφασης 93/231/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

5.4.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στον τίτλο που αφορά τη Φινλανδία στο παράρτηµα της απόφασης 93/231/ΕΟΚ, το κείµενο της στήλης 2 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«∆ήµοι Liminka και Tyrnävä.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Μαρτίου 2003
για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση της απόφασης 2000/284/ΕΚ σχετικά µε την κατάρτιση του καταλόγου
των εγκεκριµένων κέντρων συλλογής σπέρµατος για τις εισαγωγές σπέρµατος ιπποειδών από τρίτες
χώρες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1109]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/243/ΕΚ)
(4)

Η απόφαση 2000/284/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(5)

την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992,
που καθορίζει τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το
εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος,
ωαρίων και εµβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους
υγειονοµικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα A µέρος Ι της οδηγίας 90/425/EΟΚ (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1282/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος
3 στοιχείο β),

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με την απόφαση 2000/284/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/102/
ΕΚ (4), καταρτίστηκε ο κατάλογος των εγκεκριµένων κέντρων
συλλογής σπέρµατος για εισαγωγές σπέρµατος ιπποειδών
από τρίτες χώρες.

(1)

Οι αρµόδιες αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
ενηµέρωσαν αρµοδίως την Επιτροπή σχετικά µε την έγκριση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, και
άλλων κέντρων συλλογής σπέρµατος ιπποειδών.

(2)

Είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί ο κατάλογος των εγκεκριµένων κέντρων βάσει των νέων στοιχείων που λήφθηκαν από
την οικεία τρίτη χώρα και, για λόγους σαφήνειας, να τονιστούν οι τροποποιήσεις του παραρτήµατος.

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

268 της 14.9.1992, σ. 54.
187 της 16.7.2002, σ. 3.
94 της 14.4.2000, σ. 35.
41 της 14.2.2003, σ. 46.

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της απόφασης 2000/284/ΕΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

5.4.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA
1. Versión — Udgave — Fassung vom — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versie — Versão — Tilanne — Version

EL

2. Código ISO — ISO-kode — ISO-Code — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO-code — Código ISO — ISO-koodi
— ISO-kod
3. Tercer país — Tredjeland — Drittland — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Derde land — País terceiro — Kolmas
maa — Tredje land
4. Nombre del centro autorizado — Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Όνοµα του εγκεκριµένου
κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Naam van het erkende centrum — Nome
aprovado — Hyväksytyn aseman nimi — Hingststationens namn

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Dirección del centro autorizado — Den godkendte stations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — ∆ιεύθυνση του εγκεκριµένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Adres van het erkende
centrum — Endereço aprovado — Hyväksytyn aseman osoite — Hingststationens adress
6. Autoridad competente en materia de autorización — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Autoridade de
aprovação — Hyväksyntäviranomainen — Godkännandemyndighet
7. Número de autorización — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Αριθµός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément
— Numero di riconoscimento — Registratienummer — Número de aprovação — Hyväksyntänumero — Godkännandenummer
8. Fecha de la autorización — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Ηµεροµηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di
approvazione — Datum van erkenning — Data da aprovação — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet

1: 2.2003
2
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5

UNITED ARAB EMIRATES (β)

AR

ARGENTINA

Haras EL Atalaya

91 Cuartel 17
Arrecifes
Buenos Aires

AU

AUSTRALIA

Alabar Bloodstock Corporation

Koyuga (Near Echuca)
Victoria 3622

AU

Beef Breeding Services
Qld DPI

Grindle Rd, Wacol
Qld 4076

AU

Kinnordy Stud
Mr H. Schmorl

MS 465, Cambooya
Qld 4358

7

8

SENASA

I-E14
(Integral-Equino 14)

27.3.1998
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AE

6

2

3

4

5

6

7

8

AQIS

NSW-AB-H-01

21.2.2001

AU

Equine Artificial Breeding Services “Alabar Bloodstock”

Alan Galloway
Koyuga (near Echuca)
Victoria 3622

AQIS

VIC-AB-H-01

30.10.2002

Ferme Canaco

89 Rang St-André
St-Bernard de Lacolle
Co. St-Jean,
Quebec, J0J 1VO

CFIA

4-EQ-01

23.2.2000

CA

Amstrong Brothers

14709 Hurontario Street
Inglewood
Ontario, L0N 1K0

CFIA

5-EQ-01

12.2.1997

CA

Zorgwijk Stables Ltd

508 Mt Pleasant Road, R.R.2
Brantford
Ontario, N3T 5L5

CFIA

5-EQ-02

6.4.1999

CA

Tara Hills Stud

13700 Mast Road, R.R.4
Port Perry
Ontario, L9L 1B5

CFIA

5-EQ-03

26.1.2000

CA

Taylorlane Farm

R.R.#2
Orton
Ontario, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-04

13.1.2000

BB

BARBADOS (β)

BG

BULGARIA

BH

BAHRAIN (β)

BM

BERMUDA (β)

BO

BOLIVIA (β)

BR

BRAZIL

BY

BELARUS

CA

CANADA

5.4.2003

Miriam Bentley
Hume Highway
Mullengandra NSW 2644
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Equine Artificial Breeding Services “Lumeah”
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3

4

5

6

7

8

R.R.2
Orton
Ontario, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-05

15.3.2000

CA

Rideau Field Farm

756 Heritage Drive, R.R.4
Merrickville
Ontario, K0G 1N0

CFIA

5-EQ-06

4.5.1998

CA

Glengate Farms

PO Box 220, 8343 Walker's Line
Campbellville
Ontario, L0P 1B0

CFIA

5-EQ-07

31.1.1995

CA

Gencor The Genetic Corporation

R.R.#5
Guelph
Ontario, N1H 6J2

CFIA

5-EQ-08

10.1.1997

CA

Jou Veterinary Service

2409 Alps Road, R.R.1.
Ayr
Ontario, N0B 1E0

CFIA

5-EQ-09

30.10.2000

CA

AE Breeding Farm
Dr Mike Zajac

19619 McGowan Road
Mount Albert
Ontario, L0G 1M0

CFIA

5-EQ-10

2.3.2000

CA

Equine Reproduction Services

Box 877
Turner Valley
Alberta, L0G 1M0

CFIA

8-EQ-01

20.11.2000

CA

Maedowview
Ilene Poole

23052 TWP Rd. 521
Sherwood Park
Alberta, T8B 1G6

CFIA

8-EQ-02

1.2.2002

Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Instituto
Federale dell'allevamento equino Avenches

CH-1580 Avenches

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-4E

13.2.1997

Besamungsstation Pferde
Gestüt Hanaya

Expohof
CH-8165 Schleinikon

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-8E

6.5.1999

CH

SWITZERLAND

CH

CHILE

CU

CUBA (β)

CY

CYPRUS

CZ

CZECH REPUBLIC
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Earl Lennox
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2

3

ESTONIA

EG

EGYPT (β)

FK

FALKLAND ISLANDS

GL

GREENLAND

HK

HONG KONG (β)

HR

CROATIA

HU

HUNGARY

IL

ISRAEL

IS

ICELAND

JO

JORDAN (β)

JP

JAPAN (β)

KG

KYRGYZSTAN (β)

KR

REPUBLIC OF KOREA (β)

KW

KUWAIT (β)

LB

LEBANON (β)

LI

LITHUANIA

LV

LATVIA

LY

LIBYA (β)

MA

MOROCCO

7

8

Gunnarsholt

Saedingastod
Gunnarsholti
851 Hella

Iceland Veterinary
Services

H001

20.12.1999

5.4.2003

EE

6
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5
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DZ
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2

MK (α)

3

4

5

6

7

8

SAGARPA

02-19-05-96-E

2.8.2001

5.4.2003
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FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA
MACAO (β)

MT

MALTA

MU

MAURITIUS

MY

MALAYSIA (PENINSULA) (β)

MX

MÉXICO

CEPROSEM
Club Hípico “La Silla”

Monterrey
Nuevo León

NZ

NEW ZEALAND

Animal Breeding Services Ltd

3680 State Highway 3
RD2, Hamilton

MAF

NZSEQ-001

27.3.2002

Phoenician Stallion Collection Centre

75 Penrith Road
RD2, Napier

MAF

NZSEQ-002

2.5.2002

OMAN (β)

PE

PERU (β)

PL

POLAND

PM

ST. PIERRE AND MIQUELON

PY

PARAGUAY

QA

QATAR (β)

RO

ROMANIA

RU

RUSSIA

SA

SAUDI ARABIA (β)

SG

SINGAPORE (β)

SI

SLOVENIA
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NZ

EL

MO

2

3

SLOVAK REPUBLIC

SY

SYRIA (β)

TH

THAILAND (β)

TN

TUNISIA

UA

UKRAINE

US

USA

5

6

7

8

EL

SK

4
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APHIS

00AR001-EQS

19.7.2000

US

OS CEDROS, USA

8700
East Black Mountain Road
Scottsdale, AZ 85262

APHIS

02AZ001-EQS

7.1.2002

US

Steve Cruse — Show Horses

29251 N. Hayden Road
Scottsdale, AZ 85262

APHIS

02AZ002-EQS

28.1.2002

US

Happy Valley Quarter Horses

12970 East Court Street
Mayer, AZ 86333

03AZ001-EQS

30.12.2002

US

Kellog Arabian Horse Center

3801 W. Temple Ave.
Pomona, CA 71758

APHIS

97CA002-EQS

22.5.1997

US

Mariana Farm

Valley Center
CA 92082

APHIS

98CA001-EQS

14.11.1997

US

Advanced Equine Reproduction

1145 Arroyo Mesa Rd
Solvang, CA 93463

APHIS

98CA002-EQS

12.8.1997

US

Pacific International Genetics

14300 Jackson Rd
Sloughhouse, CA 95683

APHIS

98CA003-EQS

23.1.1998

US

Alamo Pintado Equine Clinic

2501 Santa Barbara Ave.
Los Olivos, CA 93441

APHIS

98CA004-EQS

23.2.1998

US

Anaheim Hills Saddle Club

6352 E. Nohl Ranch Rd
Anaheim, CA 92807

APHIS

98CA005-EQS

23.3.1998

US

Valley Oak Ranch

10940 26 Mile Road
Oakdale, CA 95361

APHIS

99CA006-EQS

2.4.1999

US

Jeff Oswood Stallion Station

21860 Ave. 160
Porterville, CA 93257

APHIS

99CA007-EQS

8.4.1999

5.4.2003

PO Box 90
Mt Holly, AR 71758
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The Old Place

2

3

4

5

6

7

8

Magness Racing Ventures

4050 Casey Ave.
Santa Ynez, CA 93460

APHIS

00CA008-EQS

10.12.1999

US

Crawford Stallion Services

34520 DePortola
Temecula,
CA 92592

APHIS

00CA010-EQS

20.1.2000

US

Exclusively Equine Reproduction

28753 Valley Center Rd
Temecula, CA 92082

APHIS

00CA011-EQS

2.3.2000

US

Santa Lucia Farms

1924 W. Hwy 154
Santa Ynez, CA 93460

APHIS

01CA012-EQSE

16.2.2001

US

Specifically Equine Veterinary Service

910 W. Hwy 246
Buellton, CA 93427

APHIS

01CA013-EQS

20.5.1997

US

Bishop Lane Farms

5525 Volkerts Rd
Sabastopol, CA 95472

APHIS

01CA014-EQS

19.3.2001

US

Hunter Stallion Station

10163 Badger Creek Lane
Wilton, CA 95693

APHIS

02CA016-EQS

14.2.2002

US

Colorado State University
Equine Reproduction Center

3194 Rampart Road
Fort Collins, CO 80523

APHIS

02CO001-EQS

13.2.2002

US

Candlewood Equine

2 Beaver Pond Lane
Bridgewater, CT 06752

APHIS

00CT001-EQS

1.3.2000

US

Windbank Farm

1620 Choptank Road
Middletown,
DE 19075

APHIS

01DE001-EQS

7.6.2001

US

Peterson & Smith Reproduction Center

15107 S.E. 47th Ave
Summerfield, FL 34491

APHIS

00FL001-EQS

10.1.2000

US

Silver Maple Farm

6621 Daniels Road
Naples, FL 34109

APHIS

00FL002-EQS

26.1.2000

US

University of Florida
College of Veterinary Medicine

2015 SW 16th Avenue
Gainsville, FL 32601

APHIS

01FL003-EQS

15.5.2001

US

Char-o-lot Ranch

34750 Hw. 70
Myakka City, FL 34251

APHIS

03FL004-EQS

15.1.2003

EL

US

5.4.2003
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US

Double L Quarter Horse

1881 E. Berry Road
Cedar Rapids, IA 52403

APHIS

96IA001-EQS

2.1.1996

US

Jim Dudley Quarter Horses

Rt. 1, Box 137
Latimer, IA 50452

APHIS

98IA002-EQS

26.5.1998

US

Grandview Farms

123 West 200
South Huntington, IN 46750

APHIS

99IN001-EQS

16.12.1999

US

Ed Mulick

4333 Straightline Pike
Richmond, IN 47347

APHIS

00IN002-EQS

13.3.2000

US

Gumz Farms Quarter Horses

7491 S 100 W
North Judson,
IN 46366

APHIS

00IN003-EQS

3.7.2000

US

White River Equine Centre

707 Edith Ave.
Noblesville, IN 46060

APHIS

01IN004-EQS

15.3.2001

US

Meadowbrook Farms

3400 S. 143rd Street East
Wichita, KS 67232

APHIS

01KS001-EQS

28.2.2001

US

Kentuckiana Farm

PO Box 11743
Lexington, KY 40577

APHIS

97KY001-EQS

16.10.1997

US

Castleton Farm

2469 Iron Works Pike
PO Box 11889
Lexington, KY 40511

APHIS

98KY002-EQS

13.8.1998

US

Autumn Lane Farm

371 Etter Lane
Georgetown, KY 40324

APHIS

01KY001-EQS

19.10.2001

US

Hamilton Farm

66 Woodland Mead
PO Box 2639
South Hamilton, MA 01982

APHIS

98MA001-EQS

30.3.1998

US

Select Breeders Service, Inc.

1088 Nesbitt Road
Colora, MD 21917

APHIS

98MD001-EQS

3.11.1997

EL
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Imperial Egyptian Stud

2642 Mt. Carmel Road,
Parkton, MD 21120

APHIS

00MD002-EQS

18.7.2000

US

Harris Paints

27720 Possum Hill Road
Federalsburg, MD 21632

APHIS

00MD003-EQS

25.9.2000

US

Midwest Station II

16917 70th St. NE
Elk River, MN 55330

APHIS

00MN001-EQS

16.5.2000

US

Anoka Equine Veterinary Services

16445 NE 70th St
Elk River, MN 55330

APHIS

01MN001-EQS

17.12.2001

US

Cedar Ridge Arabians

20335 Sawmill Rd
Jordan, MN 55352

APHIS

03MN001-EQS

25.9.2001

US

Schemel Stables Collection Facility

986 PCR, Co. Rd 810
Perryville, MO 63775

APHIS

99MO001-EQS

15.12.1999

US

Equine Reproduction Facility

137 Speaks Road
Advance, NC 27006

APHIS

97NC001-EQS

21.8.1997

US

Walnridge Farm, Inc.

Hornerstown-Arneytown Road
Cream Ridge, NJ 08514

APHIS

96NJ003-EQS

14.8.1996

US

Cedar Lane Farm

40 Lambertville Headquarters Rd
Lambertville, NJ 08530

APHIS

96NJ004-EQS

4.9.1996

US

Peretti's Farm

Route 526, Box 410
Cream Ridge, NJ 08514

APHIS

97NJ005-EQS

17.3.1997

US

Kentuckiana Farm of NJ

18 Archertown Road
New Egypt, NJ 08533

APHIS

99NJ006-EQS

30.7.1999

US

Southwind Farm

29 Burd Road,
Pennington, NJ 08534

APHIS

00NJ007-EQS

13.7.2000

US

Blue Chip Farm

807 Hogagherburgh Road
Wallkill, NY 12589

APHIS

96NY001-EQS

31.8.2000

US

Sunny Gables Farm

282 Rt. 416
Montgomery, NY 12549

APHIS

00NY002-EQS

24.7.2000

US

Autumn Lane Farm

7901 Panhandle Road
Newark, OH 43056

APHIS

99OH001-EQS

19.5.1999

US

Good Version

5224 Dearth Road
Springboro, OH 45062

APHIS

01OH001-EQS

3.8.2001

EL
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Paws UP Quarter Horses

Route 1, Box 43-1
Purcell, OK 73080

APHIS

00OK002-EQS

11.4.2000

US

Bryant Ranch

11777 NW Oak Ridge Rd
Yamhill, OR 97148

APHIS

98OR001-EQS

19.2.1998

US

Honalee Equine Semen Collection Facility

14005 SW Tooze Road
Sherwood, OR 97140

APHIS

99OR001-EQS

26.10.1999

US

Kosmos Horse Breeders

372 Littlestown Road
Littlestown, PA 17340

APHIS

97PA001-EQS

19.3.1997

US

Hanover Shoe Farm

Route 194 South
PO Box 339
Hanover, PA 17331

APHIS

97PA002-EQS

28.3.1997

US

Nandi Veterinary Associates

3244 West Sieling Road
New Freedom, PA 17349

APHIS

97PA003-EQS

22.9.1997

US

Cryo-Star International

223 Old Philadelphia Pike
Douglassville, PA 19518

APHIS

01PA005-EQS

29.5.2001

US

Hempt Farms

250 Hempt Road
Mechanicsburg, PA 17050

APHIS

01PA006-EQS

16.8.2001

US

Babcock Ranch Semen Collection Center

Rt. 2, Box 357
Gainsville, TX 76240

APHIS

97TX001-EQS

2.6.1997

US

Select Breeders

Rt. 3, Box 196
Aubrey, TX 76227

APHIS

97TX002-EQS

1.2.1997

US

Floyd Moore Ranch

Route 2, Box 293
Huntsville, TX 77340

APHIS

98TX003-EQS

12.5.1998

US

Bluebonnet Farm

746 FM 529
Bellville, TX 77418

APHIS

00TX007-EQS

25.1.2000

US

Alpha Equine Breeding Center

2301 Boyd Road
Granbury, TX 76049

APHIS

00TX008-EQS

28.2.2000

US

Joe Landers Breeding Facility

4322 Tintop Road
Weatherford, TX 76087

APHIS

00TX010-EQS

11.4.2000

EL
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Willow Tree Farm

10334 Strittmatter
Pilot Point, TX 76258

APHIS

00TX011-EQS

28.4.2000

US

Green Valley Farm

3952 PR 2718
Aubrey, TX 76227

APHIS

00TX012-EQS

28.4.2000

US

6666 Ranch

PO Box 130
Guthrie, TX 79236

APHIS

00TX013 -EQS

17.10.2000

US

Michael Byatt Arabians

7716 Red Bird Road
New Ulm, TX 78950

APHIS

00TX014-EQSE

9.11.2000

US

DLR Ranch

5301 FM 1885
Weatherford, TX 76088

APHIS

01TX015A-EQSE

7.2.2001

US

RB Quarter Horse

1346 Prarie Grove Rd
Valley View, TX 76272

APHIS

01TX017-EQS

22.10.2001

US

LKA, Inc.

360 Leea Lane
Weatherford, TX 76087

APHIS

01TX018-EQS

6.11.2001

US

Bullard Farms

250 Shady Oak Dr.
Weatherford, TX 76087

APHIS

02TX018-EQS

18.1.2002

US

Watkins Equine Breeding Center

453 McCarthy
Weatherford, TX 76088

APHIS

02TX019-EQS

8.2.2002

US

Arabians LTD, Inc.

8459 Rock Creek Rd
Waco, TX 76708

APHIS

02TX020-EQS

26.2.2002

US

Tommy Manion, Inc.

PO Box 94
Aubrey, TX 76207

APHIS

02TX021-EQS

21.3.2002

US

Kedon Farms

2357 Advance
Weatherford, TX 76088

APHIS

02TX022-EQS

18.4.2002

US

Crosby Farms

8459 FM 455E
Pilot Point, TX 76258

APHIS

02TX023-EQS

27.6.2002

US

Gresham Veterinary Hospital

11187 CR 168
Tyler, TX 75703

APHIS

03TX001-EQS

29.1.2003

US

Roanoke AI Labs, Inc.

8535 Martin Creek Road
Roanoke, VA 20401

APHIS

96VA001-EQS

14.11.1996

EL
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Commonwealth Equine Reproduction Center

16078 Rockets Mill Road
Doswell, VA 23047

APHIS

00VA002-EQS

9.8.2000

US

Equine Reproduction Concepts

111 Hackleys Mill Road
Amissville, VA 20106

APHIS

02VA003-EQS

12.11.2002

US

Hass Quarter Horses

W9821 Hwy 29
Shawano, WI 54166

APHIS

97WI001-EQS

29.5.1997

US

Batlle Hill Farm

HC 40, Box 9
Lewisburg, WV 24901

APHIS

01WV001

13.11.2001

US

Snowy Range Ranch

251 Mandel Lane
Laramie, WY 82070

APHIS

01WY001-EQS

1.2.2001

URUGUAY

ZA

SOUTH AFRICA (β)

(α) Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones actualmente en curso en las Naciones Unidas — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af
landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Abschluss der momentan laufenden Verhandlungen in diesem
Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί µετά την περάτωση των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιούνται επί του παρόντος στα
Ηνωµένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugeant pas
de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione
dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde
Naties worden gevoerd — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta Nationerna slutförts.
(β) Sólo esperma procedente de caballos registrados — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Μόνο σπέρµα που συλλέχθηκε από καταγεγραµµένους ίππους — Only semen collected from registered horses —
Sperme provenant de chevaux enregistrés uniquement — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Apenas sémen colhido de cavalos registados — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Απριλίου 2003
για προσωρινή εµπορία ορισµένων σπόρων προς σπορά του είδους Triticum aestivum που δεν πληρούν
τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1107]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/244/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/64/ΕΚ (2), και ιδίως το
άρθρο 17,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στην Ιρλανδία και το Βέλγιο, η διαθέσιµη ποσότητα σπόρων
προς σπορά εαρινών ποικιλιών σίτου (Triticum aestivum),
οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τις εθνικές κλιµατικές συνθήκες και πληρούν τις απαιτήσεις βλαστικής ικανότητας ή τις
απαιτήσεις για τους επιτόπιους ελέγχους αντίστοιχα της
οδηγίας 66/402/ΕΟΚ, δεν επαρκεί και, ως εκ τούτου, δεν
είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες αυτών των κρατών
µελών.
∆εν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η ζήτηση για σπόρους
προς σπορά αυτού του είδους µε σπόρους προς σπορά από
άλλα κράτη µέλη ή από τρίτες χώρες που πληρούν όλες τις
απαιτήσεις που θεσπίζονται στην οδηγία 66/402/ΕΟΚ.

(3)

Κατά συνέπεια, πρέπει να επιτραπεί στην Ιρλανδία και στο
Βέλγιο η εµπορία σπόρων προς σπορά αυτού του είδους
που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις, για
περίοδο που λήγει στις 30 Απρίλιος 2003.

(4)

Επιπροσθέτως, πρέπει να επιτραπεί η εµπορία τέτοιων σπόρων προς σπορά σε άλλα κράτη µέλη τα οποία είναι σε θέση
να προµηθεύσουν την Ιρλανδία και το Βέλγιο µε σπόρους
προς σπορά αυτού του είδους.

(5)

(6)

Είναι σκόπιµο να ενεργήσουν η Ιρλανδία και το Βέλγιο ως
συντονιστές, ώστε να διασφαλιστεί ότι το συνολικό ποσό
των επιτρεπόµενων σύµφωνα µε την απόφαση αυτή σπόρων
προς σπορά δεν υπερβαίνει τη µέγιστη ποσότητα που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής σπόρων προς
σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού για τη γεωργία, τα
δενδροκηπευτικά και τη δασοκοµία,

(1) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298.
(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 60.

Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται, για περίοδο που λήγει στις 30 Απρίλιος 2003,
µε τους όρους που καθορίζονται στο παράρτηµα της παρούσας
απόφασης, η εµπορία στην Κοινότητα σπόρων προς σπορά εαρινού
σίτου οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην
οδηγία 66/402/ΕΟΚ, όσον αφορά την ελάχιστη βλαστική ικανότητα, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) η βλαστική ικανότητα είναι τουλάχιστον 80 % καθαρού σπόρου
προς σπορά·
β) η επίσηµη ετικέτα αναφέρει τη βλαστική ικανότητα που πιστοποιείται στην επίσηµη εξέταση που διενεργείται σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο ΣΤ στοιχείο δ) και το άρθρο 2
παράγραφος 1 σηµείο Ζ στοιχείο δ) της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ.
2. Η εµπορία στην Κοινότητα των σπόρων προς σπορά που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται µόνο όπου οι σπόροι
προς σπορά διατέθηκαν για πρώτη φορά στην αγορά σύµφωνα µε
το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
1. Επιτρέπεται, για περίοδο που λήγει στις 30 Απρίλιος 2003,
µε τους όρους που καθορίζονται στο παράρτηµα της παρούσας
απόφασης, η εµπορία σπόρων προς σπορά εαρινού σίτου οι οποίοι
δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 66/
402/ΕΟΚ, όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) η καλλιέργεια δεν έχει υποβληθεί ούτε σε επίσηµους επιτόπιους
ελέγχους ούτε σε επιτόπιους ελέγχους που διεξάγονται υπό
επίσηµη επίβλεψη·
β) η επίσηµη ετικέτα αναφέρει ότι:
i) ο σπόρος προς σπορά πληροί τους όρους που προβλέπονται
στο παράρτηµα I της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ,
ii) διαπιστώθηκε από επίσηµο έλεγχο ή από έλεγχο στο πλαίσιο
επίσηµης επίβλεψης ότι ο σπόρος προς σπορά δεν πληροί
τους όρους του ανωτέρω σηµείου i).
2. Η εµπορία στην Κοινότητα των σπόρων προς σπορά που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται µόνο όπου οι σπόροι
για σπορά διατέθηκαν για πρώτη φορά στην αγορά σύµφωνα µε το
άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας.

L 89/40

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 3
Κάθε προµηθευτής σπόρων προς σπορά που επιθυµεί να διαθέσει
στην αγορά τους σπόρους προς σπορά που αναφέρονται στα άρθρα
1 και 2 υποβάλει αίτηση στο κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος.

5.4.2003

Κάθε κράτος µέλος που λαµβάνει αίτηση, δυνάµει του άρθρου 3,
κοινοποιεί αµέσως στο κράτος µέλος συντονιστή την ποσότητα που
καλύπτεται από την αίτηση. Το κράτος µέλος συντονιστής ενηµερώνει αµέσως το κοινοποιούν κράτος µέλος σχετικά µε το αν η άδεια
της αίτησης θα έχει ως αποτέλεσµα την υπέρβαση της µέγιστης
ποσότητας.

Το σχετικό κράτος µέλος επιτρέπει στον προµηθευτή να διαθέσει
αυτούς τους σπόρους προς σπορά στην αγορά, εκτός:

Άρθρο 5

α) αν έχει βάσιµους λόγους να αµφιβάλει για το ότι ο προµηθευτής θα είναι σε θέση να διαθέσει στην αγορά την ποσότητα
των σπόρων για σπορά για την οποία έχει υποβάλει αίτηση
άδειας· ή

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη µέλη τις ποσότητες για τις οποίες έχουν χορηγήσει άδεια
εµπορίας σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.

β) εάν η συνολική ποσότητα που έχει επιτραπεί να διατεθεί σε
εµπορία σύµφωνα µε τη σχετική παρέκκλιση θα υπερβαίνει τη
µέγιστη ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτηµα.

Άρθρο 6

Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη παρέχουν αµοιβαία διοικητική βοήθεια κατά την
εφαρµογή της παρούσας απόφασης.
Η Ιρλανδία ενεργεί ως συντονιστής κράτος µέλος όσον αφορά το
άρθρο 1 και το Βέλγιο ως συντονιστής όσον αφορά το άρθρο 2,
για να εξασφαλιστεί ότι η συνολική επιτρεπόµενη ποσότητα δεν
υπερβαίνει τις µέγιστες ποσότητες που καθορίζονται στο παράρτηµα.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε τόνους)
Είδος

Τύπος ποικιλίας

Μέγιστη ποσότητα

Όσον αφορά το άρθρο 1
Triticum aestivum

Alexandria, Ashby, Baldus, Chablis,
Raffles

750

Όσον αφορά το άρθρο 2
Triticum aestivum

Baldus, Cadenza, Minaret, Pasteur,
Quattro, Thasos, Tinos

1 500

