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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 273/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Φεβρουαρίου 2004
περί των προδρόµων ουσιών των ναρκωτικών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (6). Για την
καλύτερη διασφάλιση της ταυτόχρονης εφαρµογής εναρµονισµένων κανόνων σε όλα τα κράτη µέλη, κρίνεται ότι ένας
κανονισµός αποτελεί πιο ενδεδειγµένο µέσο από την
ισχύουσα οδηγία.

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(4)

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
σηµαντικό η οδηγία 92/109/ΕΟΚ να µετατραπεί σε κανονισµό, δεδοµένου ότι κάθε τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας
και των παραρτηµάτων της θα είχε ως συνέπεια να προκαλέσει τη λήψη εθνικών µέτρων εφαρµογής σε 25 κράτη µέλη.

(5)

Η επιτροπή ναρκωτικών των Ηνωµένων Εθνών, µε αποφάσεις
που έλαβε κατά την 35η σύνοδό της το 1992, συµπεριέλαβε επιπλέον ουσίες στους πίνακες του παραρτήµατος της
σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών. Στον παρόντα κανονισµό
θα πρέπει να προβλεφθούν αντίστοιχες διατάξεις µε σκοπό
τον εντοπισµό τυχόν περιστατικών παράνοµης διοχέτευσης
πρόδροµων ουσιών των ναρκωτικών στην Κοινότητα και την
εξασφάλιση της εφαρµογής κοινών κανόνων παρακολούθησης στην κοινοτική αγορά.

(6)

Οι διατάξεις του άρθρου 12 της σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών βασίζονται σε σύστηµα παρακολούθησης του εµπορίου των εν λόγω ουσιών. Το µεγαλύτερο µέρος του εµπορίου των ουσιών αυτών είναι απολύτως νόµιµο. Τα συνοδευτικά έγγραφα των αποστολών και η επισήµανση των ουσιών
αυτών θα πρέπει να είναι αρκούντως σαφή. Επιπλέον, ταυτόχρονα µε την παροχή των αναγκαίων µέσων δράσης στις
αρµόδιες αρχές, θα πρέπει να δηµιουργηθούν, σύµφωνα µε
το πνεύµα της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών, µηχανισµοί
βασιζόµενοι στη στενή συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη συστηµάτων συλλογής
πληροφοριών.

(7)

Tα µέτρα που ισχύουν για το έλαιο σασσάφρου ερµηνεύονται σήµερα µε διαφορετικούς τρόπους στην Κοινότητα,
δεδοµένου ότι, σε ορισµένα κράτη µέλη, θεωρείται ως
µείγµα που περιέχει σαφρόλη, και κατά συνέπεια, ελέγχεται,
ενώ σε άλλα κράτη µέλη θεωρείται ως φυσικό προϊόν µη
ελεγχόµενο. Η προσθήκη στον ορισµό της «διαβαθµισµένης
ουσίας» µίας αναφοράς στα φυσικά προϊόντα θα επιλύσει
αυτή την ασυµφωνία και, εποµένως, θα επιτρέψει την εφαρµογή ελέγχων στο έλαιο σασσάφρου ο ορισµός θα πρέπει να
καλύπτει µόνο τα φυσικά προϊόντα από τα οποία µπορούν
εύκολα να εξαχθούν διαβαθµισµένες ουσίες.

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης εµπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, που συνοµολογήθηκε στη Βιέννη στις 19 ∆εκεµβρίου 1988, στο εξής
αποκαλούµενη «σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών», συνήφθη
από την Κοινότητα, µε την απόφαση 90/611/EΟΚ του Συµβουλίου (4).

(2)

Οι απαιτήσεις του άρθρου 12 της σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών, όσον αφορά το εµπόριο προδρόµων ουσιών (δηλαδή
ουσιών που χρησιµοποιούνται συχνά στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών) εφαρµόζονται,
όσον αφορά το εµπόριο µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων
χωρών, µε βάση τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 του
Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1990, για τη θέσπιση
µέτρων για την πρόληψη της διοχέτευσης ορισµένων ουσιών
στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών (5).

(3)

Το άρθρο 12 της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών προβλέπει
τη θέσπιση κατάλληλων µέτρων για την παρακολούθηση της
παρασκευής και διανοµής προδρόµων ουσιών. Τούτο προϋποθέτει τη λήψη µέτρων για το εµπόριο προδρόµων ουσιών
µεταξύ κρατών µελών. Τέτοια µέτρα θεσπίσθηκαν µε την
οδηγία 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου
1992, σχετικά µε την παρασκευή και τη διάθεση στην αγορά
ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη

(1) ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ. 160.
(2) ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 6.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ C 277 Ε της 18.11.2003, σ.
31) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου
2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 326 της 24.11.1990, σ. 56.
(5) ΕΕ L 357 της 20.12.1990, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1232/2002 της Επιτροπής (ΕΕ
L 180 της 10.7.2002, σ. 5).

(6) ΕΕ L 370 της 19.12.1992, σ. 76· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003. σ. 1).
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(8)

Οι ουσίες που χρησιµοποιούνται συνήθως στην παράνοµη
παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών θα πρέπει να
απαριθµούνται σε παράρτηµα.

(9)

Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι η παρασκευή ή η χρήση
ορισµένων διαβαθµισµένων ουσιών που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι, προϋποθέτει την κατοχή άδειας. Επιπλέον, η
προµήθεια τέτοιων ουσιών θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο
εφόσον τα άτοµα στα οποία πρόκειται να παραδοθούν οι εν
λόγω ουσίες είναι κάτοχοι άδειας ή έχουν υπογράψει
δήλωση πελάτη. Στο παράρτηµα ΙΙΙ, θα πρέπει να καθορισθούν οι αναλυτικοί κανόνες για τη δήλωση πελάτη.

(10)

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου να ενθαρρυνθούν
οι επιχειρήσεις να κοινοποιούν στις αρµόδιες αρχές τις
ύποπτες συναλλαγές που αφορούν τις διαβαθµισµένες
ουσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι.

(11)

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται
ο καλύτερος έλεγχος του ενδοκοινοτικού εµπορίου των διαβαθµισµένων ουσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι.

(12)

Όλες οι συναλλαγές που οδηγούν στη διάθεση στην αγορά
διαβαθµισµένων ουσιών των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήµατος Ι, θα πρέπει να τεκµηριώνονται δεόντως. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κοινοποιούν στις αρµόδιες αρχές
τυχόν ύποπτες συναλλαγές που αφορούν τις ουσίες που
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι. Ωστόσο, θα πρέπει να
ισχύουν εξαιρέσεις για τις συναλλαγές που αφορούν τις
ουσίες της κατηγορίας 2 του παραρτήµατος Ι, εφόσον οι
ποσότητες που αφορούν οι εν λόγω συναλλαγές δεν υπερβαίνουν εκείνες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.

(13)

Σηµαντικός αριθµός άλλων ουσιών, πολλές από τις οποίες
αποτελούν αντικείµενο νόµιµου εµπορίου σε µεγάλες
ποσότητες, έχουν αναγνωρισθεί ως πρόδροµες ουσίες που
χρησιµοποιούνται στην παράνοµη παρασκευή συνθετικών
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Η υπαγωγή των εν
λόγω ουσιών στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους µε εκείνους
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι, θα αποτελούσε
περιττό εµπόδιο στις συναλλαγές, αφού θα συνεπαγόταν την
έκδοση αδειών λειτουργίας και την υποβολή εγγράφων για
τις συναλλαγές. Εποµένως, κρίνεται σκόπιµη η καθιέρωση
ενός ελαστικότερου µηχανισµού σε κοινοτικό επίπεδο, µέσω
του οποίου θα κοινοποιούνται στις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών παρόµοιες συναλλαγές.

(14)

Στο πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των
ναρκωτικών που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Σάντα Μαρία ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000,

18.2.2004

προβλέπεται η εισαγωγή διαδικασίας συνεργασίας. Για τη
στήριξη αυτής της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών
των κρατών µελών και της χηµικής βιοµηχανίας, ιδίως όσον
αφορά τις ουσίες οι οποίες, παρόλο που δεν αναφέρονται
στον παρόντα κανονισµό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την παράνοµη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών, θα πρέπει να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραµµές ώστε να βοηθηθεί η χηµική βιοµηχανία.
(15)

Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη θεσπίζουν
κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που εφαρµόζονται για την
παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. ∆εδοµένου ότι το εµπόριο πρόδροµων ουσιών των ναρκωτικών
µπορεί να οδηγήσει στην παράνοµη παρασκευή συνθετικών
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τις πλέον αποτρεπτικές κυρώσεις που διαθέτει η εθνική τους νοµοθεσία.

(16)

Tα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(17)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή
η εναρµονισµένη παρακολούθηση της εµπορίας πρόδροµων
ουσιών και η αποφυγή της διοχέτευσής του στην παράνοµη
παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,
δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη
και µπορούν, συνεπώς, λόγω του διεθνούς και µεταβαλλόµενου χαρακτήρα του εµπορίου αυτού, να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως
ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο
παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη αυτών των στόχων.

(18)

Η οδηγία 92/109/EΟΚ, οι οδηγίες της Επιτροπής 93/46/
EΟΚ (2), 2001/8/EΚ (3) και 2003/101/ΕΚ (4) και οι κανονισµοί της Επιτροπής (EΚ) αριθ. 1485/96 (5) και (EΚ) αριθ.
1533/2000 (6) θα πρέπει να καταργηθούν,

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) Οδηγία 93/46/EΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1993, για την
αντικατάσταση και τροποποίηση των παραρτηµάτων της οδηγίας 92/
109/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παρασκευή και την εµπορία
ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 134).
(3) Οδηγία 2001/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2001, για
αντικατάσταση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παρασκευή και την εµπορία ορισµένων ουσιών
που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 39 της 9.2.2001, σ. 31).
(4) Οδηγία 2003/101/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεµβρίου 2003, για
την τροποποίηση της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε
την παρασκευή και την εµπορία ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται
για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L
286 της 4.11.2003, σ. 14).
5
( ) Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1485/96 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου
1996, περί καθορισµού λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της οδηγίας
92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τις δηλώσεις του πελάτη σχετικά µε
τη συγκεκριµένη χρήση ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την
παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 188
της 27.7.1996, σ. 28)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1533/2000 (ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 75).
6
( ) Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1533/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου
2000, που τροποποιεί τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1485/96 περί καθορισµού λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για τις δηλώσεις του πελάτη σχετικά µε τη συγκεκριµένη
χρήση ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη
παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και στόχοι
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει εναρµονισµένα µέτρα για τον ενδοκοινοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση ορισµένων ουσιών που
χρησιµοποιούνται συχνά για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών
ή ψυχοτρόπων ουσιών µε σκοπό την πρόληψη της διοχέτευσης των
εν λόγω ουσιών.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «διαβαθµισµένες ουσίες»: οι ουσίες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι, συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων και των
φυσικών προϊόντων που περιέχουν τέτοιες ουσίες. Από την
κατηγορία αυτή εξαιρούνται τα φάρµακα, όπως ορίζονται στην
οδηγία 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (1),
τα φαρµακευτικά παρασκευάσµατα, τα µείγµατα, τα φυσικά
προϊόντα και άλλα παρασκευάσµατα που περιέχουν διαβαθµισµένες ουσίες συνδυασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε οι ουσίες
αυτές να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν εύκολα ή να εξαχθούν µε εύχρηστα ή οικονοµικά πρόσφορα µέσα·
β) «µη διαβαθµισµένες ουσίες»: οι ουσίες που αν και δεν απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, αναγνωρίζεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων
ουσιών·
γ) «διάθεση στην αγορά»: κάθε είδους προµήθεια, έναντι αµοιβής
ή δωρεάν, διαβαθµισµένων ουσιών στην Κοινότητα· ή η αποθήκευση, παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία, εµπορία, διανοµή ή
µεσιτεία των εν λόγω ουσιών µε σκοπό τη διάθεσή τους στην
Κοινότητα·
δ) «επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη διάθεση διαβαθµισµένων ουσιών στην αγορά·
ε) «διεθνής επιτροπή ελέγχου ναρκωτικών»: το όργανο που έχει
συσταθεί µε την ενιαία σύµβαση για τα ναρκωτικά του 1961,
όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1972·
στ) «ειδική άδεια»: η άδεια που χορηγείται σε συγκεκριµένο τύπο
επιχείρησης·
ζ) «ειδική καταχώριση»: η καταχώριση που γίνεται για συγκεκριµένο τύπο επιχείρησης.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά διαβαθµισµένων
ουσιών
1.
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να διαθέσουν στην αγορά διαβαθµισµένες ουσίες υπαγόµενες στις κατηγορίες 1 και 2 του
παραρτήµατος Ι, πρέπει να διορίζουν υπάλληλο υπεύθυνο για το
εµπόριο διαβαθµισµένων ουσιών, να κοινοποιούν στις αρµόδιες
(1) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/63/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 159 της
27.6.2003, σ. 46).
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αρχές το όνοµα και τα λοιπά στοιχεία του υπαλλήλου αυτού και να
κοινοποιούν στις αρχές αυτές αµέσως κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση των πληροφοριών αυτών. Ο υπάλληλος µεριµνά ώστε το
εµπόριο διαβαθµισµένων ουσιών που διεξάγει η επιχείρηση να γίνεται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Ο υπάλληλος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση και να λαµβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις προκειµένου να εκτελεί τα καθήκοντα που περιγράφονται ανωτέρω.

2. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια που χορηγείται
από τις αρµόδιες αρχές προτού να έχουν τη δυνατότητα να κατέχουν ή να διαθέτουν στην αγορά διαβαθµισµένες ουσίες που
υπάγονται στην κατηγορία 1 του παραρτήµατος Ι. Οι αρµόδιες
αρχές µπορούν να χορηγούν ειδικές άδειες στα φαρµακεία, κτηνιατρεία, σε ορισµένους τύπους δηµοσίων υπηρεσιών ή στις ένοπλες
δυνάµεις. Οι εν λόγω ειδικές άδειες ισχύουν µόνο για τη χρήση των
πρόδροµων ουσιών στο πλαίσιο των επισήµων καθηκόντων των
οικείων επιχειρήσεων.

3. Κάθε επιχείρηση που διαθέτει την άδεια που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 προµηθεύει διαβαθµισµένες ουσίες της κατηγορίας 1
του παραρτήµατος Ι µόνο σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν την εν λόγω άδεια και έχουν υπογράψει δήλωση πελάτη κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

4. Οι αρµόδιες αρχές, κατά την εξέταση της δυνατότητας
χορήγησης άδειας λαµβάνουν ιδίως υπόψη την ικανότητα και την
ακεραιότητα του αιτούντος. Η άδεια δεν πρέπει να χορηγείται εάν
υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που θέτουν σε αµφισβήτηση την καταλληλότητα και την αξιοπιστία του αιτούντος ή του υπαλλήλου που
είναι υπεύθυνος για το εµπόριο διαβαθµισµένων ουσιών. Η άδεια
δύναται να αναστέλλεται ή να ανακαλείται από τις αρµόδιες αρχές
οσάκις ευλόγως πιστεύεται ότι ο κάτοχος της άδειας δεν είναι
πλέον αξιόπιστος και ικανός να κατέχει άδεια και ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, οι αρµόδιες αρχές µπορούν είτε να περιορίζουν την περίοδο ισχύος της αδείας σε τρία έτη
κατ' ανώτατο όριο ή να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να καταδεικνύουν κατά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των τριών ετών ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
χορηγήθηκε η άδεια. Στην άδεια αναφέρεται η πράξη ή οι πράξεις
για τις οποίες ισχύει, καθώς και οι ουσίες τις οποίες αφορά. Οι
ειδικές άδειες κατά την έννοια της παραγράφου 2, χορηγούνται
κατ' αρχήν επ'αόριστον αλλά οι αρµόδιες αρχές δύνανται να τις
αναστέλλουν ή να τις ανακαλούν υπό τους όρους της παραγράφου
4 τρίτη πρόταση.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διάθεσης στην αγορά διαβαθµισµένων
ουσιών που υπάγονται στην κατηγορία 2 του παραρτήµατος Ι,
πρέπει να δηλώνουν προς καταχώριση αµελλητί, στις αρµόδιες
αρχές, και να τις επικαιροποιούν τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεων
στις οποίες παρασκευάζουν ή από τις οποίες εµπορεύονται τις εν
λόγω ουσίες, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Τα φαρµακεία,
κτηνιατρεία, ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων αρχών ή οι ένοπλες
δυνάµεις δύνανται να υπόκεινται σε ειδική καταχώριση. Οι εν λόγω
καταχωρίσεις θεωρείται ότι ισχύουν µόνο για τη χρήση των πρόδροµων ουσιών στο πλαίσιο των επισήµων καθηκόντων των οικείων
φορέων.
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7.
Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να ζητούν από τις επιχειρήσεις
να καταβάλλουν τέλος για την αίτηση έκδοσης αδείας ή την αίτηση
καταχώρισης αδείας. Τα τέλη αυτά εισπράττονται κατά τρόπο που
να µη δηµιουργεί διακρίσεις και δεν υπερβαίνουν το κόστος
εξέτασης της αίτησης.

2. Τα εµπορικά έγγραφα, όπως τιµολόγια, φορτωτικές, διοικητικά έγγραφα, έγγραφα µεταφοράς και άλλα έγγραφα αποστολής,
πρέπει να περιλαµβάνουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να προσδιορίζονται µε βεβαιότητα τα εξής:

Άρθρο 4

β) η ποσότητα και το βάρος της διαβαθµισµένης ουσίας και, εφόσον αυτή συνίσταται σε µείγµα ή φυσικό προϊόν, η ποσότητα
και το βάρος του µείγµατος ή του φυσικού προϊόντος, καθώς
και η ποσότητα και το βάρος ή το ποσοστό κατά βάρος της
ουσίας ή των ουσιών των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήµατος Ι, οι οποίες περιέχονται στο µείγµα·

∆ήλωση πελάτη
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 14, κάθε επιχείρηση
εγκατεστηµένη στην Κοινότητα που προµηθεύει πελάτη µε διαβαθµισµένη ουσία των κατηγοριών 1 ή 2 του παραρτήµατος Ι, λαµβάνει από τον πελάτη δήλωση στην οποία να αναγράφεται(-ονται) η
(οι) συγκεκριµένη(-ες) χρήση(-εις) των διαβαθµισµένων ουσιών.
Απαιτείται χωριστή δήλωση για κάθε διαβαθµισµένη ουσία. Η
δήλωση αυτή ανταποκρίνεται στο υπόδειγµα του σηµείου 1 του
παραρτήµατος ΙΙΙ. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, η δήλωση
γίνεται σε ενεπίγραφο χάρτη.
2.
Εναλλακτικά προς την προαναφερόµενη δήλωση µεµονωµένης
συναλλαγής, η επιχείρηση που προµηθεύει τακτικά ένα πελάτη µε
διαβαθµισµένη ουσία που περιλαµβάνεται στην κατηγορία 2 του
παραρτήµατος Ι, µπορεί να αποδέχεται µία και µόνη δήλωση για
περισσότερες συναλλαγές µε αντικείµενο την εν λόγω διαβαθµισµένη ουσία, πραγµατοποιούµενες κατά τη διάρκεια χρονικής
περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εφόσον η επιχείρηση
βεβαιώνεται ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο πελάτης έχει προµηθευθεί από την επιχείρηση την εν λόγω
ουσία τουλάχιστον τρεις φορές κατά τους προηγούµενους
δώδεκα µήνες·

α) η ονοµασία της διαβαθµισµένης ουσίας, των κατηγοριών 1 και
2 του παραρτήµατος Ι·

γ) το όνοµα και η διεύθυνση του προµηθευτή, του διανοµέα και
του παραλήπτη και, ει δυνατόν, των λοιπών επιχειρήσεων που
συµµετέχουν άµεσα στη συναλλαγή, κατά τα αναφερόµενα στο
άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ).
3. Στα έγγραφα πρέπει επιπλέον να περιέχεται δήλωση πελάτη,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.
4. Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τα λεπτοµερή αρχεία για τις
δραστηριότητές τους, στο µέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την
τήρηση των υποχρεώσεών τους δυνάµει της παραγράφου 1.
5. Tα έγγραφα και τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, πρέπει να φυλάσσονται, για περίοδο τριών τουλάχιστον ετών από το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο
πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο
1, και να είναι αµέσως διαθέσιµα για έλεγχο εκ µέρους των αρµόδιων αρχών, κατόπιν αιτήσεως.

β) η επιχείρηση δεν έχει λόγους να υποθέτει ότι η ουσία προορίζεται για παράνοµη χρήση·

6. Τα έγγραφα µπορούν να φυλάσσονται επίσης υπό τη µορφή
αντιγράφων ή υποθέµατος εικόνων ή άλλης βάσης δεδοµένων.
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα αποθηκευόµενα δεδοµένα:

γ) οι παραγγελθείσες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τη συνήθη
κατανάλωση του συγκεκριµένου πελάτη.

α) αντιστοιχούν µε τα έγγραφα σε εµφάνιση και περιεχόµενο κατά
την ανάγνωσή τους, και

Η δήλωση αυτή ανταποκρίνεται στο υπόδειγµα του σηµείου 2 του
παραρτήµατος ΙΙΙ. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, η δήλωση
γίνεται σε ενεπίγραφο χάρτη.
3.
Κάθε επιχείρηση που προµηθεύει διαβαθµισµένες ουσίες της
κατηγορίας 1 του παραρτήµατος Ι θέτει τη σφραγίδα της και χρονοσήµαντρο επί αντιγράφου της δήλωσης πελάτη, ώστε να πιστοποιείται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου. Το εν
λόγω αντίγραφο πρέπει να συνοδεύει πάντα τις ουσίες της κατηγορίας 1 κατά τη διακίνησή τους εντός της Κοινότητας και πρέπει να
παρουσιάζεται στις αρχές που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο του
περιεχοµένου των οχηµάτων που τις µεταφέρουν, κατόπιν αιτήσεως.

β) είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµα, µπορούν να αναγνωσθούν
αµελλητί και να αναλυθούν ηλεκτρονικά για τη διάρκεια της
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 5.
Άρθρο 6
Eξαιρέσεις
Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5 δεν
ισχύουν για τις συναλλαγές που αφορούν διαβαθµισµένες ουσίες
της κατηγορίας 2 του παραρτήµατος Ι, εφόσον οι οικείες ποσότητες δεν υπερβαίνουν εκείνες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ για
περίοδο ενός έτους.

Άρθρο 5
Έγγραφα
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές που οδηγούν στη διάθεση στην αγορά
διαβαθµισµένων ουσιών των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήµατος
Ι, συνοδεύονται από κατάλληλα έγγραφα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5. Η εν λόγω υποχρέωση δεν εφαρµόζεται σε όσες επιχειρήσεις διαθέτουν ειδικές άδειες ή υπόκεινται σε ειδική καταχώριση δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 6, αντιστοίχως.

Άρθρο 7
Επισήµανση
Οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι τοποθετούνται ετικέτες στις διαβαθµισµένες ουσίες των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήµατος Ι
πριν από την προµήθειά τους. Στις εν λόγω ετικέτες πρέπει να
αναγράφονται οι ονοµασίες των ουσιών, όπως αυτές περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι. Οι επιχειρήσεις µπορούν επιπλέον να τοποθετούν τις συνήθεις ετικέτες τους.
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Άρθρο 8

Άρθρο 11

Κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές

Συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής

1.
Οι επιχειρήσεις κοινοποιούν αµέσως στις αρµόδιες αρχές
οποιαδήποτε περιστατικά, όπως ασυνήθεις παραγγελίες ή συναλλαγές µε αντικείµενο διαβαθµισµένες ουσίες, από τα οποία διαφαίνεται ότι οι ουσίες αυτές που προορίζονται να διατεθούν στην
αγορά ενδέχεται να διοχετευθούν στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών.
2.
Οι επιχειρήσεις παρέχουν στις αρµόδιες αρχές συνοπτικές
πληροφορίες όσον αφορά τις συναλλαγές τους µε αντικείµενο διαβαθµισµένες ουσίες, όπως ορίζεται στα µέτρα εφαρµογής που
θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14.
Άρθρο 9
Κατευθυντήριες γραµµές
1.
Για να διευκολυνθεί η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων
αρχών, των επιχειρήσεων και της χηµικής βιοµηχανίας, ιδίως όσον
αφορά µη διαβαθµισµένες ουσίες, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2, καταρτίζει και ενηµερώνει
κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να βοηθηθεί η χηµική βιοµηχανία.
2.
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Οι κατευθυντήριες γραµµές παρέχουν κυρίως:

α) πληροφορίες για τον τρόπο αναγνώρισης και κοινοποίησης
ύποπτων συναλλαγών·
β) κατάλογο, που ενηµερώνεται τακτικά, των µη διαβαθµισµένων
ουσιών ώστε η βιοµηχανία να είναι σε θέση να παρακολουθεί σε
εκούσια βάση το εµπόριο των ουσιών αυτών·
γ) άλλες πληροφορίες που ενδεχοµένως κρίνονται χρήσιµες.
3.
Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι κατευθυντήριες
γραµµές και ο κατάλογος των µη διαβαθµισµένων ουσιών διανέµονται τακτικά κατά τον τρόπο που θεωρούν ενδεδειγµένο οι αρµόδιες
αρχές σύµφωνα µε τους στόχους των κατευθυντήριων γραµµών.
Άρθρο 10
Εξουσίες και υποχρεώσεις των αρµόδιων αρχών
1.
Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των άρθρων 3 έως
8, κάθε κράτος µέλος θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου οι
αρµόδιες αρχές να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα ελέγχου
και εποπτείας, και ιδίως:
α) να συλλέγουν πληροφορίες για οποιαδήποτε παραγγελία διαβαθµισµένων ουσιών ή πράξη που αφορά διαβαθµισµένες
ουσίες·
β) να έχουν πρόσβαση στους επαγγελµατικούς χώρους των επιχειρήσεων για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για παρατυπίες·

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει την αρµόδια αρχή ή αρχές που
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
2. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού
και µε την επιφύλαξη του άρθρου 15, εφαρµόζονται, τηρουµένων
των αναλογιών, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 515/97
του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αµοιβαίας
συνδροµής µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και
της συνεργασίας των αρχών αυτών µε την Επιτροπή µε σκοπό τη
διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών και γεωργικών
ρυθµίσεων (1), και ιδίως οι διατάξεις περί του εµπιστευτικού
χαρακτήρα των πληροφοριών. Η αρµόδια αρχή ή αρχές που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ενεργούν ως αρµόδιες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 515/97.
Άρθρο 12
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος
κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη
διασφάλιση της εφαρµογής τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Άρθρο 13
Ανακοινώσεις των κρατών µελών
1. Προκειµένου να καταστεί δυνατή οιαδήποτε αναγκαία αναπροσαρµογή των διατάξεων για την παρακολούθηση του εµπορίου
διαβαθµισµένων ουσιών και µη διαβαθµισµένων ουσιών, οι αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών ανακοινώνουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή
κάθε πληροφορία σχετική µε την εφαρµογή των µέτρων παρακολούθησης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, ιδίως όσον
αφορά τις ουσίες που χρησιµοποιούνται συχνά για την παράνοµη
παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και τις µεθόδους παράνοµης διοχέτευσης και παρασκευής.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει στη διεθνή επιτροπή ελέγχου ναρκωτικών, περίληψη των ανακοινώσεων που διενεργούνται δυνάµει της
παραγράφου 1, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 12 της
σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών και µετά από διαβούλευση µε τα
κράτη µέλη.
Άρθρο 14
Εφαρµογή
Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 θεσπίζονται, οσάκις απαιτείται, τα ακόλουθα µέτρα για την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού:
α) καθορισµός των όρων και των απαιτήσεων για τη χορήγηση
της άδειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 και των λεπτοµερειών που αφορούν την άδεια·

γ) να κατακρατούν, ενδεχοµένως, τις αποστολές που δεν συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό.

β) καθορισµός, εφόσον είναι απαραίτητο, των όρων που ισχύουν
για τα έγγραφα και την επισήµανση µειγµάτων και παρασκευασµάτων που περιέχουν τις ουσίες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι, όπως προβλέπεται στα άρθρα 5 έως 7·

2.
Οι αρµόδιες αρχές σέβονται τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των
επαγγελµατικών πληροφοριών.

(1) ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
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γ) κάθε τροποποίηση του παραρτήµατος Ι η οποία καθίσταται
αναγκαία λόγω τροποποιήσεων των πινάκων του παραρτήµατος
της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών·
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Η Επιτροπή ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες στα λοιπά κράτη
µέλη και αξιολογεί την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού τρία
έτη µετά την έναρξη ισχύος του.

δ) τροποποιήσεις των κατωφλίων που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ·
ε) ο καθορισµός των όρων και των απαιτήσεων όσον αφορά τις
δηλώσεις πελάτη που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και οι
λεπτοµερείς κανόνες που αφορούν τη χρήση τους. Περιλαµβάνονται κανόνες, ενδεχοµένως, ως προς τον τρόπο διάθεσης των
δηλώσεων πελάτη µε ηλεκτρονική µορφή·
στ) λοιπά απαραίτητα µέτρα για την αποτελεσµατική εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 15
Σύσταση επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συνιστάται
βάσει του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90.
2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 16
Ενηµέρωση για τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα µέτρα που λαµβάνουν κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, και ιδίως για τα
µέτρα που λαµβάνουν δυνάµει των άρθρων 10 και 12. Κοινοποιούν
επίσης στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 17
Κατάργηση
1. Η οδηγία 92/109/EΟΚ του Συµβουλίου, οι οδηγίες της Επιτροπής 93/46/ΕΟΚ, 2001/8/EΚ και 2003/101/ΕΚ και οι κανονισµοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1485/96 και (EΚ) αριθ. 1533/2000
καταργούνται.
2. Οι παραποµπές στις καταργηθείσες οδηγίες ή κανονισµούς
νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.
3. ∆εν επηρεάζεται η εγκυρότητα των µητρώων που έχουν
δηµιουργηθεί, των αδειών που έχουν χορηγηθεί και των δηλώσεων
πελάτη που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις καταργούµενες οδηγίες
ή κανονισµούς.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Αυγούστου 2005,
εκτός των άρθρων 9, 14 και 15, τα οποία τίθενται σε ισχύ την
ηµέρα της δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να καταστεί
δυνατή η θέσπιση των µέτρων που προβλέπονται στα άρθρα αυτά.
Τα εν λόγω µέτρα τίθενται σε ισχύ το νωρίτερο στις 18 Αυγούστου
2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ιαβαθµισµένες ουσίες κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α)
ΚATΗΓΟΡΙΑ 1
Ουσία

Χαρακτηρισµός ΣΟ
(εάν διαφέρει)

Κωδικός ΣΟ (1)

Αριθ. CAS (2)

1-φαινυλο-2-προπανόνη

Φαινυλακετόνη

2914 31 00

103-79-7

Ακετυλανθρανιλικό οξύ

2-ακεταµιδοβενζοϊκό οξύ

2924 23 00

89-52-1

2932 91 00

120-58-1

2932 92 00

4676-39-5

Πιπερονάλη

2932 93 00

120-57-0

Σαφρόλη

2932 94 00

94-59-7

Εφεδρίνη

2939 41 00

299-42-3

Ψευδοεφεδρίνη

2939 42 00

90-82-4

Ισοσαφρόλη (cis + trans)
3,4-µεθυλενοδιοξυφαινυλοπροπαν-2-όνη

1-(1,3-βενζοδιοξολ-5-υλο)προπαν-2-όνη

Νορεφεδρίνη

ex 2939 49 00

Εργοµετρίνη

2939 61 00

60-79-7

Εργοταµίνη

2939 62 00

113-15-5

Λυσεργικό οξύ

2939 63 00

82-58-6

14838-15-4

Οι στερεοϊσοµερικές µορφές των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών δεν πρέπει να είναι καθίνη (3) όταν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες µορφές.
Τα άλατα των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών οσάκις η ύπαρξη των εν λόγω αλάτων είναι δυνατή και δεν είναι
άλατα καθίνης.
(1) ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1.
(2) Ο αριθµός CAS είναι ο «αριθµός καταχώρισης της Υπηρεσίας Chemical Abstract», που είναι ένας ενιαίος αναγνωριστικός αριθµός ειδικός για
κάθε ουσία και τη δοµή της. Ο αριθµός CAS είναι ειδικός για κάθε ισοµερές και για κάθε άλας κάθε ισοµερούς, εξυπακουοµένου ότι οι
αριθµοί CAS για τα άλατα των ανωτέρω απαριθµούµενων ουσιών θα είναι διαφορετικοί από τους παρεχόµενους.
(3) Ονοµάζεται επίσης (+)-νορψευδοεφεδρίνη, κωδικός ΣΟ 2939 43 00, αριθ. CAS 492-39-7.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
Ουσία

Χαρακτηρισµός ΣΟ
(εάν διαφέρει)

Κωδικός ΣΟ (1)

Αριθ. CAS (2)

Οξικός ανυδρίτης

2915 24 00

108-24-7

Φαινυλοξικό οξύ

2916 34 00

103-82-2

Ανθρανιλικό οξύ

2922 43 00

118-92-3

Πιπεριδίνη

2933 32 00

110-89-4

Υπερµαγγανικό κάλιο

2841 61 00

7722-64-7

Τα άλατα των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών οσάκις η ύπαρξη των εν λόγω αλάτων είναι δυνατή.
(1) ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1.
(2) Ο αριθµός CAS είναι ο «αριθµός καταχώρισης της Υπηρεσίας Chemical Abstracts», που είναι ένας ενιαίος αναγνωριστικός αριθµός ειδικός
για κάθε ουσία και τη δοµή της. Ο αριθµός CAS είναι ειδικός για κάθε ισοµερές και για κάθε άλας κάθε ισοµερούς, εξυπακουοµένου ότι οι
αριθµοί CAS για τα άλατα των ανωτέρω απαριθµούµενων ουσιών θα είναι διαφορετικοί από τους παρεχόµενους.

L 47/8

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

18.2.2004

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Χαρακτηρισµός ΣΟ
(εάν διαφέρει)

Ουσία

Υδροχλωρικό οξύ

Χλωριούχο υδρογόνο

Κωδικός ΣΟ (1)

Αριθ. CAS (2)

2806 10 00

7647-01-0

Θειϊκό οξύ

2807 00 10

7664-93-9

Τολουόλιο

2902 30 00

108-88-3

2909 11 00

60-29-7

2914 11 00

67-64-1

2914 12 00

78-93-3

Αιθυλαιθέρας

∆ιαιθυλικός αιθέρας

Ακετόνη
Μεθυλαιθυλκετόνη

Βουτανόνη

Τα άλατα των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών οσάκις η ύπαρξη των εν λόγω αλάτων είναι δυνατή και δεν είναι
άλατα υδροχλωρικού οξέος και θειϊκού οξέος.
(1) ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1.
(2) Ο αριθµός CAS είναι ο «αριθµός καταχώρισης της Υπηρεσίας Chemical Abstracts», που είναι ένας ενιαίος αναγνωριστικός αριθµός ειδικός
για κάθε ουσία και τη δοµή της. Ο αριθµός CAS είναι ειδικός για κάθε ισοµερές και για κάθε άλας κάθε ισοµερούς, εξυπακουοµένου ότι οι
αριθµοί CAS για τα άλατα των ανωτέρω απαριθµούµενων ουσιών θα είναι διαφορετικοί από τους παρεχόµενους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ουσία

Οξικός ανυδρίτης
Υπερµαγγανικό κάλιο

Κατώφλιο

100 l
100 kg

Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά του

1 kg

Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του

1 kg

Πιπεριδίνη και τα άλατά της

0,5 kg

18.2.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
1. Υπόδειγµα δήλωσης µεµονωµένων συναλλαγών (κατηγορία 1 ή 2)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 274/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Φεβρουαρίου 2004
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), 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 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 17).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2004, 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 ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
624
999

75,8
39,5
114,0
109,5
84,7

0707 00 05

052
204
999

147,8
43,2
95,5

0709 10 00

220
999

80,1
80,1

0709 90 70

052
204
999

78,1
78,5
78,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

46,1
44,8
52,4
39,0
41,4
57,6
46,9

0805 20 10

204
999

101,3
101,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
220
464
600
624
999

70,8
110,4
74,5
74,2
70,2
78,0
79,7

0805 50 10

600
999

65,3
65,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
524
528
720
999

65,0
41,6
111,3
86,5
89,9
85,9
109,3
80,6
83,8

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
800
999

63,8
85,1
87,6
68,1
78,8
94,5
77,5
79,3

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 275/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Φεβρουαρίου 2004
για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των µέτρων αντιντάµπινγκ που
επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1796/1999 του Συµβουλίου στις εισαγωγές συρµατόσχοινων
και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, από τις εισαγωγές συρµατόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται από το Μαρόκο, είτε δηλώνονται ως καταγωγής
Μαρόκου είτε όχι, και για την υποβολή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών εκ µέρους
χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (2)
(βασικός κανονισµός), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3, το
άρθρο 14 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5,

∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
(6)

Το αίτηµα περιλαµβάνει εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ότι τα µέτρα αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές συρµατόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, καταστρατηγούνται
µε τη µεταφόρτωση µέσω Μαρόκου συρµατόσχοινων και
καλωδίων από χάλυβα.

(7)

Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή,

Μετά την επιβολή µέτρων στο υπό εξέταση προϊόν,
παρατηρήθηκε σηµαντική µεταβολή του τρόπου διεξαγωγής
των εµπορικών συναλλαγών που αφορούν τις εξαγωγές από
τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας και το Μαρόκο στην Κοινότητα, για την οποία δεν υπάρχει επαρκής λόγος ή αιτιολόγηση άλλη εκτός της επιβολής του δασµού.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ΑΙΤΗΜΑ

Η Επιτροπή έλαβε αίτηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 («ο βασικός
κανονισµός»), µε το οποίο της ζητείται να ερευνήσει την
πιθανή καταστρατήγηση των µέτρων αντιντάµπινγκ που
επιβλήθηκαν στις εισαγωγές συρµατόσχοινων και καλωδίων
από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας.

(1)

Κατά τους ισχυρισµούς, η µεταβολή αυτή στον τρόπο διεξαγωγής των εµπορικών συναλλαγών οφείλεται στη µεταφόρτωση συρµατόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας µέσω Μαρόκου.

Το αίτηµα υποβλήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2004 από την
«Liaison committee of E.U. wire rope industries
(EWRIS)», εξ ονόµατος 19 κοινοτικών παραγωγών.

(2)

Επιπλέον, το αίτηµα περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία
σύµφωνα µε τα οποία οι επανορθωτικές συνέπειες των
ισχυόντων δασµών αντιντάµπινγκ για το υπό εξέταση προϊόν
υπονοµεύονται τόσο ως προς τις ποσότητες όσο και ως
προς τις τιµές. Φαίνεται ότι οι εισαγωγές του υπό εξέταση
προϊόντος έχουν αντικατασταθεί από σηµαντικές ποσότητες
εισαγωγών συρµατόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα από
το Μαρόκο. Επιπλέον, υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία η αύξηση αυτή των εισαγωγών
πραγµατοποιείται σε τιµές σαφώς χαµηλότερες από τη µη
ζηµιογόνο τιµή που είχε καθοριστεί στην έρευνα που
οδήγησε στην επιβολή των ισχυόντων µέτρων.

Β. ΠΡΟΪΟΝ
(3)

Το προϊόν που αφορά ο ισχυρισµός περί πιθανής καταστρατήγησης είναι τα συρµατόσχοινα και τα καλώδια από χάλυβα
καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, τα οποία συνήθως υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7312 10 82,
ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 και
ex 7312 10 99 (το υπό εξέταση προϊόν). Οι κωδικοί αυτοί
παρατίθενται για πληροφοριακούς και µόνον λόγους.

(4)

Το προϊόν που αποτελεί αντικείµενο της έρευνας είναι τα
συρµατόσχοινα και τα καλώδια από χάλυβα που αποστέλλονται από το Μαρόκο (το υπό έρευνα προϊόν) τα οποία
συνήθως διασαφίζονται µε τους ίδιους κωδικούς µε το υπό
εξέταση προϊόν.

Τέλος, το αίτηµα περιλαµβάνει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία
σύµφωνα µε τα οποία οι τιµές των συρµατόσχοινων και των
καλωδίων από χάλυβα αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ σε
σχέση µε την κανονική αξία που είχε προγενέστερα καθοριστεί για το υπό εξέταση προϊόν.

Γ. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

Τα ισχύοντα επί του παρόντος µέτρα που φέρονται να αποτελούν αντικείµενο καταστρατήγησης είναι µέτρα αντιντάµπινγκ που έχουν επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1796/1999 του Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1674/2003 (4).

(5)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

56 της 6.3.1996, σ. 1.
305 της 7.11.2002, σ. 1.
217 της 17.8.1999, σ. 1.
238 της 25.9.2003, σ. 1.

Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(8)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
βασικού κανονισµού και την υπαγωγή σε καταγραφή,
σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού, των εισαγωγών συρµατόσχοινων και καλωδίων από
χάλυβα που αποστέλλονται από το Μαρόκο, είτε δηλώνονται
ως καταγωγής Μαρόκου είτε όχι.
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α) Ερωτηµατολόγια
(9)

(10)

(11)

(15)

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που
θεωρεί απαραίτητες για την έρευνα, θα αποστείλει ερωτηµατολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις ενώσεις
παραγωγών-εξαγωγέων στο Μαρόκο, στους παραγωγούςεξαγωγείς και στις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων στη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, στους εισαγωγείς και στις
ενώσεις εισαγωγέων στην Κοινότητα που συνεργάσθηκαν
στην έρευνα η οποία οδήγησε στην επιβολή των ισχυόντων
µέτρων ή κατονοµάζονται στο αίτηµα, καθώς και στις αρχές
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και του Μαρόκου. Ενδεχοµένως, µπορούν να ζητηθούν πληροφορίες και από τον
κοινοτικό κλάδο παραγωγής.
Εν πάση περιπτώσει, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν
να επικοινωνήσουν µε την Επιτροπή το συντοµότερο δυνατό
και το αργότερο εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο
άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού για να πληροφορηθούν
εάν περιλαµβάνονται στο αίτηµα και για να ζητήσουν, ενδεχοµένως, ερωτηµατολόγιο εντός της προθεσµίας που
καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος
κανονισµού, δεδοµένου ότι η προθεσµία που καθορίζεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού
ισχύει για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Οι αρχές της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και του Μαρόκου θα ενηµερωθούν για την έναρξη της έρευνας και θα
λάβουν αντίγραφο του αιτήµατος.

Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να προσκοµίσουν τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα δεχθεί σε
ακρόαση τα ενδιαφερόµενα µέρη, εφόσον το ζητήσουν
γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για
τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

Οι παραγωγοί που επιθυµούν να τύχουν απαλλαγής πρέπει
να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής και να αποστείλουν κάθε
απαιτούµενο ερωτηµατολόγιο συµπληρωµένο εντός της
καθορισµένης προθεσµίας, ώστε να καθοριστεί ότι δεν
καταστρατηγούν τους δασµούς αντιντάµπινγκ κατά την
έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Οι εισαγωγείς µπορούν ακόµη να τύχουν απαλλαγής
από την καταγραφή ή τα µέτρα στο βαθµό που οι εισαγωγές
τους προέρχονται από παραγωγούς στους οποίους έχει
χορηγηθεί απαλλαγή και σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
(16)

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού, οι εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος υποβάλλονται σε καταγραφή ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η καταστρατήγηση, θα είναι δυνατή
η επιβολή δασµών αντιντάµπινγκ κατάλληλου ύψους, µε
αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία καταγραφής των συρµατόσχοινων και των καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται από το Μαρόκο.

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
(17)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να καθοριστούν
προθεσµίες εντός των οποίων:
— τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να αναγγελθούν στην
Επιτροπή, να υποβάλουν τις απόψεις τους γραπτώς και
να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο ή να υποβάλουν
άλλες πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
την έρευνα,

β) Συγκέντρωση πληροφοριών και ακροάσεις
(12)
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— τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να ζητήσουν γραπτώς
να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.
(18)

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωµάτων που αναφέρονται στο
βασικό κανονισµό εξαρτάται από το κατά πόσον το µέρος
αναγγέλλεται εντός της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο
3 του παρόντος κανονισµού.

γ) Απαλλαγή καταγραφής των εισαγωγών ή µέτρων
(13)

(14)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, οι εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος µπορούν να
απαλλαγούν από την καταγραφή ή τα µέτρα αν η εισαγωγή
δεν αποτελεί καταστρατήγηση.
Η πιθανή καταστρατήγηση σηµειώνεται εκτός της Κοινότητας. Το άρθρο 13 του βασικού κανονισµού αποβλέπει στην
αποφυγή των πρακτικών καταστρατήγησης χωρίς να θίγει
τους φορείς που µπορούν να αποδείξουν ότι δεν ενέχονται
στις πρακτικές αυτές, αλλά δεν περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις που να διευκρινίζουν το καθεστώς που εφαρµόζεται
στους παραγωγούς των ενδιαφερόµενων χωρών που µπορούν να αποδείξουν ότι δεν ενέχονται σε πρακτικές καταστρατήγησης. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί η
δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς να
ζητήσουν απαλλαγή από την καταγραφή των εισαγωγών των
εξαγόµενων προϊόντων τους ή από µέτρα που επιβάλλονται
στις εν λόγω εισαγωγές.

Η. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(19)

Όταν ένα ενδιαφερόµενο µέρος αρνείται την πρόσβαση σε
απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας ή παρεµποδίζει σηµαντικά την
έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται συµπεράσµατα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία,
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού.

(20)

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόµενο µέρος έχει προσκοµίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαµβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα διαθέσιµα πραγµατικά στοιχεία, σύµφωνα µε το
άρθρο 18 του βασικού κανονισµού. Αν ένα ενδιαφερόµενο
µέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται µόνον εν µέρει και
χρησιµοποιούνται τα καλύτερα διαθέσιµα πραγµατικά στοιχεία, ο αποτέλεσµα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για
το συγκεκριµένο µέρος, απ'ό,τι θα ήταν εάν αυτό είχε συνεργαστεί,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αρχίζει έρευνα σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 προκειµένου να καθοριστεί εάν οι εισαγωγές στην Κοινότητα συρµατόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα
που αποστέλλονται από το Μαρόκο, είτε είναι καταγωγής Μαρόκου
είτε όχι, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7312 10 82,
ex 7312 10 84,
ex 7312 10 86,
ex 7312 10 88
και
ex 7312 10 99 (κωδικοί Taric 7312 10 82 12, 7312 10 84 12,
7312 10 86 12, 7312 10 88 12, 7312 10 99 12), καταστρατηγούν τα µέτρα που έχουν επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1796/1999 στις εισαγωγές συρµατόσχοινων και καλωδίων από
χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας.
Άρθρο 2
Καλούνται οι τελωνειακές αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 384/96, να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την καταγραφή
των εισαγωγών στην Κοινότητα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος κανονισµού.
Η καταγραφή παύει εννέα µήνες µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως
ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Η Επιτροπή, µε κανονισµό, µπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές
αρχές να σταµατήσουν την καταγραφή όσον αφορά τις εισαγωγές
στην Κοινότητα προϊόντων που κατασκευάζονται από παραγωγούς
οι οποίοι ζήτησαν απαλλαγή από την καταγραφή και για τους
οποίους δεν διαπιστώθηκε καταστρατήγηση των δασµών αντιντάµπινγκ.
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2. Τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόµενα
σε επαφή µε την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους
γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο ή να υποβάλουν
τυχόν άλλες πληροφορίες, εντός 40 ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά,
ώστε να µπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους κατά
την έρευνα.
3. Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός
της ιδίας προθεσµίας 40 ηµερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από
την Επιτροπή.
4. Οι πληροφορίες οι σχετικές µε την συγκεκριµένη υπόθεση, οι
αιτήσεις ακρόασης, οι αιτήσεις για τη χορήγηση ερωτηµατολογίου
καθώς και όλες οι αιτήσεις για την έγκριση πιστοποιητικών µη
καταστρατήγησης πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική µορφή εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη), θα πρέπει να
αναφέρουν το όνοµα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, τον αριθµό τηλεφώνου, φαξ ή/και τέλεξ του ενδιαφερόµενου µέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, περιλαµβανοµένων των πληροφοριών που ζητούνται στον παρόντα κανονισµό, τα
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια και η αλληλογραφία που υποβάλλουν τα ενδιαφερόµενα µέρη σε απόρρητη βάση πρέπει να φέρουν
την ένδειξη «Περιορισµένης διανοµής» (1) και, σύµφωνα µε το άρθρο
19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, να συνοδεύονται από
µη εµπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία θα φέρει την
ένδειξη «Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόµενα µέρη» και να
αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου
∆ιεύθυνση B
J-79 5/16
B-1049 Βρυξέλλες
Φαξ (32-2) 295 65 05
Τέλεξ COMEU B 21877

Άρθρο 3

Άρθρο 4

1.
Τα µέρη οφείλουν να ζητήσουν ερωτηµατολόγιο από την
Επιτροπή εντός 15 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη 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, 17 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) Αυτό σηµαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση µόνο.
Προστατεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
145 της 31.5.2001, σ. 43). Είναι εµπιστευτικό έγγραφο δυνάµει του
άρθρου 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 και του άρθρου 6 της
συµφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρµογή του άρθρου VI της ΓΣ∆Ε
(GATT) 1994 (συµφωνία αντιντάµπινγκ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 276/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Φεβρουαρίου 2004
για την πώληση, µε διαγωνισµό, βοείου κρέατος που ευρίσκεται στην κατοχή ορισµένων οργανισµών
παρέµβασης
ότι τα προϊόντα συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του
παραρτήµατος ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της
Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2000, περί λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δηµόσια
παρέµβαση στον τοµέα του βοείου κρέατος (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,

(8)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η εφαρµογή των µέτρων παρέµβασης στον τοµέα του βοείου
κρέατος οδήγησε στη δηµιουργία αποθεµάτων σε πολλά
κράτη µέλη. Για να αποφευχθεί η υπερβολική παράταση της
αποθεµατοποίησης, πρέπει µέρος των αποθεµάτων να τεθεί
προς πώληση µε διαγωνισµό.

Άρθρο 1

Η πώληση πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 της Επιτροπής, της 4ης
Οκτωβρίου 1979, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής που
αφορούν τη διάθεση των βοείων κρεάτων που αγοράζονται
από τους οργανισµούς παρεµβάσεως και περί καταργήσεως
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 216/69 (2), και ιδίως τους
τίτλους II και III.

1. Τίθενται προς πώληση οι ακόλουθες κατά προσέγγιση
ποσότητες προϊόντων παρέµβασης:

Λαµβανοµένων υπόψη της συχνότητας και του είδους των
διαγωνισµών σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τα άρθρα 6 και
7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 όσον αφορά τις
πληροφορίες και τις προθεσµίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού.

— 5 τόνοι εµπρόσθιων τεταρτηµορίων µε κόκαλα που κατέχονται
από τον γαλλικό οργανισµό παρέµβασης,

Για να εξασφαλιστεί η ορθή και οµοιόµορφη διεξαγωγή του
διαγωνισµού πρέπει να ληφθούν µέτρα επιπλέον εκείνων που
ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(5)

Πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από το άρθρο 8
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2173/79, λαµβανοµένων υπόψη των διοικητικών δυσκολιών
που προκύπτουν από την εφαρµογή του εν λόγω σηµείου
στα σχετικά κράτη µέλη.

(6)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή της διαδικασίας του
διαγωνισµού, κρίνεται αναγκαίο να αυξηθεί το ποσό της
εγγύησης που ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(7)

Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε σε σχέση µε τη διάθεση
του βοείου κρέατος παρέµβασης, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι έλεγχοι ποιότητας των προϊόντων πριν από την
παράδοσή τους στους αγοραστές, ιδίως για να διασφαλιστεί

( ) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (EE L 270 της
21.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 251 της 5.10.1979, σ. 12· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (EE L 248 της
14.10.1995, σ. 39).
1

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

— 1,6 τόνοι οπισθίων τεταρτηµορίων µε κόκαλα που κατέχονται
από τον γαλλικό οργανισµό παρέµβασης,
— 4,5 τόνοι οπισθίων τεταρτηµορίων µε κόκαλα που κατέχονται
από τον ιταλικό οργανισµό παρέµβασης,

— 8,2 τόνοι εµπρόσθιων τεταρτηµορίων µε κόκαλα που κατέχονται από τον ιταλικό οργανισµό παρέµβασης,
— 17,9 τόνοι βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα που κατέχονται από
τον γαλλικό οργανισµό παρέµβασης.
Λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τις ποσότητες παρατίθενται στο
παράρτηµα Ι.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού,
η πώληση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2173/79, και ιδίως τους τίτλους II και III.
Άρθρο 2
1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός των ακόλουθων
προθεσµιών:
α) 23 Φεβρουαρίου 2004·
β) 8 Μαρτίου 2004·
γ) 22 Μαρτίου 2004·
δ) 13 Απριλίου 2004·
µέχρι να εξαντληθούν οι ποσότητες που έχουν τεθεί προς πώληση.
(3) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 22· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1564/2001 (EE L 208 της
1.8.2001, σ. 14).
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2.
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 6 και 7 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, ο παρών κανονισµός αποτελεί γενική προκήρυξη διαγωνισµού.
Οι σχετικοί οργανισµοί παρέµβασης καταρτίζουν προκήρυξη διαγωνισµού για κάθε πώληση, αναφέροντας ιδίως:
— τις ποσότητες των βοείων κρεάτων που τίθενται προς πώληση
και

L 47/17
Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες για
τις προσφορές που ελήφθησαν το αργότερο την εποµένη της
ηµέρας λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
2. Μετά την εξέταση των προσφορών, καθορίζεται ελάχιστη τιµή
πώλησης ή δεν δίνεται συνέχεια στον διαγωνισµό.

— την προθεσµία και τον τόπο υποβολής των προσφορών.
3.
Οι πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες και τους τόπους
όπου είναι αποθεµατοποιηµένα τα προϊόντα µπορούν να ληφθούν
από τα ενδιαφερόµενα µέρη στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο
παράρτηµα II. Επιπλέον, οι οργανισµοί παρέµβασης δηµοσιεύουν
τις προκηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις έδρες
τους και µπορούν επίσης να προβούν σε συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις.
4.
Οι σχετικοί οργανισµοί παρέµβασης πρέπει να πωλούν κατά
προτεραιότητα τα κρέατα µε τη µεγαλύτερη διάρκεια αποθεµατοποίησης. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού λάβουν έγκριση από την Επιτροπή να προβλέψουν
παρέκκλιση από την υποχρέωση αυτή.
5.
Λαµβάνονται υπόψη µόνον προσφορές οι οποίες φθάνουν
στους σχετικούς οργανισµούς παρέµβασης στις 12.00 το µεσηµέρι
της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας για κάθε διαγωνισµό.
6.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται
στον σχετικό οργανισµό παρέµβασης εντός κλειστών φακέλων οι
οποίοι φέρουν αναφορά στον παρόντα κανονισµό και στη σχετική
ηµεροµηνία. Ο οργανισµός παρέµβασης δεν πρέπει να ανοίξει τον
κλειστό φάκελο πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 5.
7.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, στις προσφορές δεν πρέπει
να υπάρχει ένδειξη της ή των ψυκτικών εγκαταστάσεων όπου
βρίσκονται τα προϊόντα.
8.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται
σε 12 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα.

Άρθρο 4
Ο οργανισµός παρέµβασης διαβιβάζει µε φαξ σε κάθε προσφέροντα
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
Άρθρο 5
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα παρέµβασης µε κόκαλα που παραδίδονται στους αγοραστές παρουσιάζονται σε κατάσταση η οποία
συµµορφώνεται πλήρως µε το παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 562/2000, και ιδίως µε την έκτη περίπτωση του σηµείου 2
στοιχείο α) του εν λόγω παραρτήµατος.
2. Η δαπάνη των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 µέτρων
βαρύνει τα κράτη µέλη, και ειδικότερα δεν µετακυλίεται στον αγοραστή ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο µέρος.
3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή (1) όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι ένα τεταρτηµόριο µε
κόκαλα παρέµβασης δεν συµµορφώνεται µε το παράρτηµα ΙΙΙ, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 1, προσδιορίζοντας την ποιότητα και
την ποσότητα του τεταρτηµορίου, καθώς και το σφαγείο όπου έχει
παραχθεί.
Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη 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, 17 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) Γ∆ Γεωργία, D2· φαξ (32-2) 295 36 13.
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κράτος µέλος

Προϊόντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά πρoσέγγιση πoσότητα
(τόνoι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εµπρόσθια τέταρτα µε κόκαλα — Bone-in
Beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha
— Kött med ben
FRANCE

ITALIA

— Quartiers arrière

1,579 (2)

— Quartiers avant

5,000 (2)

— Quarti posteriori

4,5 (2)

— Quarti anteriori

8,2 (2)

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Kρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
FRANCE

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

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)

0,527 (2)

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

0,759 (2)

— Tranche d'intervention (INT 13)

0,225 (2)

— Semelle d'intervention (INT 14)

1,023 (2)

— Rumsteck d'intervention (INT 16)

12,664 (2)

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

1,547 (2)

— Flanchet d'intervention (INT 18)

0,575 (2)

— Jarret avant d'intervention (INT 21)

0,476 (2)

— Épaule d'intervention (INT 22)

0,016 (2)

— Poitrine d'intervention (INT 23)

0,035 (2)

Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) no 562/2000.
Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.
Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.
Βλέπε παραρτήµατα III και V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.
See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.
Voir annexes III et V du règlement (CE) no 562/2000.
Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.
Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.
Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.o 562/2000.
Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.
Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.
Para ser vendido en un lote — Sælges samlet som én mængde — Zu verkaufen in einer Menge — Προς πώληση σαν µία παρτίδα —
To be sold as one lot — À vendre dans un lot — Da vendersi in un unico lotto — Te verkopen als één partij — Para ser vendido em
um lote — Myytävä yhtenä eränä — Säljs tillsammans som en enhet.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE
II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθύνσεις των οργανισµών παρέµβασης — Addresses of the intervention agencies —
Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone:+33 1 44 68 50 00;
télex: 21 53 30;
télécopieur: +33 1 44 68 52 33
ITALIA
AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel.+(39 06) 49 49 91;
télex 61 30 03;
telefax +(39 06) 445 39 40/444 19 58
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 277/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Φεβρουαρίου 2004
για την έγκριση, χωρίς χρονικό περιορισµό, µιας πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Κατά συνέπεια, η χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης στους
γάλους και στις γαλοπούλες πρέπει να επιτραπεί χωρίς χρονικό περιορισµό.

(8)

Από την αξιολόγηση της αίτησης συνάγεται ότι απαιτούνται
ορισµένες διαδικασίες για την προστασία των εργαζοµένων
από την έκθεση στην πρόσθετη ύλη που αναφέρεται στο
παράρτηµα. Η προστασία αυτή εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης
Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (6).

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου
1970, περί των πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1756/
2002 (2), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 9δ παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την οδηγία 70/524/ΕΟΚ καµία πρόσθετη ύλη
δεν µπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία εάν δεν έχει χορηγηθεί
σχετική κοινοτική έγκριση.

(2)

Το άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ ορίζει τις απαιτήσεις για την κοινοτική έγκριση µιας πρόσθετης ύλης στις
ζωοτροφές.

(3)

Η χρήση του ενζύµου 3-φυτάση που παράγεται από το
Aspergillus niger (CBS 114.94) έχει ήδη εγκριθεί χωρίς
χρονικό περιορισµό από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1353/
2000 της Επιτροπής (3) για τις κατηγορίες ζώων χοιρίδια,
χοίροι πάχυνσης, χοιροµητέρες, κοτόπουλα πάχυνσης και
ωοτόκες όρνιθες.
Η χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης επετράπη προσωρινά
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2316/98 της Επιτροπής (4)
για τους γάλους και γαλοπούλες πάχυνσης.

(4)

(5)

Τον Ιούνιο του 2003, η εταιρεία παραγωγής υπέβαλε νέα
στοιχεία που υποστηρίζουν αίτηση για έγκριση χωρίς χρονικό περιορισµό της χρήσης αυτής της πρόσθετης ύλης
στους γάλους και γαλοπούλες πάχυνσης.

(6)

Από την αξιολόγηση της αίτησης αυτής για έγκριση της
χρήσης της εν λόγω πρόσθετης ύλης για τους γάλους και
τις γαλοπούλες πάχυνσης προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζει η οδηγία 70/524/ΕΟΚ για την
έγκριση χωρίς χρονικό περιορισµό.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παρασκεύασµα που ανήκει στην οµάδα «ένζυµα» και αναφέρεται
στο παράρτηµα εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετη ύλη για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που προβλέπονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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, 17 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

270 της
265 της
155 της
289 της

14.12.1970, σ. 1.
3.10.2002, σ. 1.
28.6.2000, σ. 15.
28.10.1998, σ. 4.

(5) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(6) ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1.

Αριθ.
(ή αριθ. ΕΚ)

Πρόσθετη ύλη

Χηµικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία
ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Μέγιστη
περιεκτικότητα

Λοιπές προϋποθέσεις

CFU/kg πλήρους ζωοτροφής

Λήξη της περιόδου
έγκρισης

Ε 1600

EL

«Ένζυµα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3-φυτάση
ΕΚ 3.1.3.8
[Natuphos FTU-8]

Παρασκεύασµα 3-φυτάσης που
παράγεται από Aspergillus niger
(CBS 114.94) που παρουσιάζει
ελάχιστη δραστικότητα:
Στερεά µορφή: 5 000 FTU (1)/g
Υγρή µορφή: 5 000 FTU/ml

Γάλοι και γαλοπούλες πάχυνσης

—

250 FTU

—

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προµείγµατος πρέπει να αναφέρονται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα
στη σύµπηξη

Χωρίς χρονικό περιορισµό

2. Συνιστώµενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500 FTU

(1) 1 FTU είναι η ποσότητα ενζύµου που ελευθερώνει 1 µικρογραµµοµόριο ανόργανου φωσφορικού άλατος από φυτικό νάτριο ανά λεπτό υπό pH 5,5 και σε θερµοκρασία 37 °C.»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές µε
περιεκτικότητα άνω του 0,23 % σε
φυτικά φωσφορικά άλατα

L 47/21
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 278/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Φεβρουαρίου 2004
για την προσωρινή έγκριση νέας χρήσης µιας ήδη εγκεκριµένης πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (Scientific Panel on Additives and Products or substances
used in Animal Feed-επιστηµονική οµάδα για τα πρόσθετα
και τα προϊόντα ή τις ουσίες που χρησιµοποιούνται στις
ζωοτροφές) εξέδωσε θετική γνώµη σχετικά µε την ασφάλεια
αυτής της πρόσθετης ύλης για τις ωοπαραγωγούς όρνιθες
υπό τους όρους χρήσης που καθορίζονται στο παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.

(7)

Κατά συνέπεια, η χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης στις
ωοπαραγωγούς όρνιθες µπορεί να επιτραπεί προσωρινά για
περίοδο τεσσάρων ετών.

(8)

Από την αξιολόγηση της αίτησης συνάγεται ότι απαιτούνται
ορισµένες διαδικασίες για την προστασία των εργαζοµένων
από την έκθεση στην πρόσθετη ύλη που αναφέρεται στο
παράρτηµα. Η προστασία αυτή εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης
Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία (4), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (5).

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου
1970, περί των πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1756/
2002 (2), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 9ε παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύµφωνα µε την οδηγία 70/524/ΕΟΚ, καµία πρόσθετη ύλη
δεν µπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία εάν δεν έχει χορηγηθεί
σχετική κοινοτική έγκριση.

(2)

Στην περίπτωση των πρόσθετων υλών που αναφέρονται στο
µέρος II του παραρτήµατος Γ της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ,
στο οποίο περιλαµβάνονται τα ένζυµα, προσωρινή έγκριση
νέας χρήσης µιας ήδη εγκεκριµένης πρόσθετης ύλης µπορεί
να χορηγηθεί εφόσον πληρούνται οι όροι της ανωτέρω οδηγίας και εφόσον είναι εύλογο να υποτεθεί, µε βάση τα διαθέσιµα αποτελέσµατα, ότι όταν αυτή χρησιµοποιείται στη διατροφή των ζώων έχει ένα από τα αποτελέσµατα που περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας. Η προσωρινή
έγκριση µπορεί να δοθεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα
τέσσερα έτη.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(3)

Η χρήση του ενζυµικού παρασκευάσµατος ενδο-1,4-Βξυλανάση που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) και της σουµπτιλισίνης που παράγεται
από Bacillus subtilis (ATCC 2107), όπως αναφέρεται στο
παράρτηµα, εγκρίθηκε προσωρινά για πρώτη φορά για όρνιθες προς πάχυνση και γαλοπούλες από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1636/1999 της Επιτροπής (3).

(4)

Η εταιρεία παραγωγής υπέβαλε νέα στοιχεία για την υποστήριξη αίτησης σχετικά µε την έγκριση της χρήσης αυτής της
πρόσθετης ύλης σε ωοπαραγωγούς όρνιθες.

(5)

Από την αξιολόγηση της αίτησης αυτής για έγκριση της
νέας χρήσης της εν λόγω πρόσθετης ύλης, προκύπτει ότι
πληρούνται οι όροι που ορίζει η οδηγία 70/524/ΕΟΚ για
προσωρινή έγκριση.

(1) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
(2) ΕΕ L 265 της 3.10.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 194 της 27.7.1999, σ. 17.

Άρθρο 1
Το παρασκεύασµα που ανήκει στην οµάδα «ένζυµα» και το οποίο
αναφέρεται στο παράρτηµα εγκρίνεται προσωρινά για χρήση ως
πρόσθετη ύλη σε ζωοτροφές υπό τους όρους που προβλέπονται
στο παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(4) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(5) ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1.

18.2.2004
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ.
(ή αριθ.
ΕΕ)

Πρόσθετη ύλη

Χηµικός τύπος, περιγραφή

Μέγιστη
ηλικία

Ωοπαραγωγοί όρνιθες

—

Μέγιστη
περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Μονάδες δραστικότητας/kg πλήρους
ζωοτροφής

Λήξη της περιόδου έγκρισης

EL

Είδος ή κατηγορία
ζώων

Ελάχιστη περιεκτικότητα
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«Ένζυµα
37

Ενδο-1,4-Βξυλανάση
EC 3.2.1.8
Σουµπτιλισίνη
EC 3.4.21.62

— ενδο-1,4-Β-ξυλανάση:
2 500 U (1)/g
— σουµπτιλισίνη: 800 U (2)/g

ενδο-1,4-Β-ξυλανάση:
1 875 U

—

σουµπτιλισίνη: 600 U

—

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προµείγµατος πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης, και η σταθερότητα
στη σύµπηξη
2. Ενδεδειγµένη δόση ανά χιλιόγραµµο
πλήρους ζωοτροφής:
— ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 1 875 U
— σουµπτιλισίνη: 600 U
3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές π.χ. µε
περιεκτικότητα άνω του 65 % σε σιτάρι

(1) 1 U είναι η ποσότητα ενζύµου που ελευθερώνει 1 µικρογραµµοµόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάµων ξυλόζης) από ξυλάνη βρώµης ανά λεπτό σε pH 5,3 και 50 °C.
(2) 1 U είναι η ποσότητα ενζύµου που ελευθερώνει 1 µικρογραµµοµόριο φαινολικού σκευάσµατος (ισοδύναµα τυροσίνης) από υπόστρωµα καζεΐνης ανά λεπτό σε pH 7,5 και 40 °C.»

18.2.2008

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[Avizyme 1300]

Παρασκεύασµα
ενδο-1,4-Βξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2105) και σουµπτιλισίνης που παράγεται από Bacillus subtilis (ATCC
2107), µε ελάχιστη δραστικότητα:

18.2.2004

18.2.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 279/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Φεβρουαρίου 2004
που προβλέπει νέα χορήγηση δικαιωµάτων εισαγωγής βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 977/2003 για τα
νέα άρρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 977/2003 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2003, µε αντικείµενο το άνοιγµα και πρόβλεψη για τη διαχείριση δασµολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για νεαρά άρρενα
βοοειδή προς πάχυνση (1η Ιουλίου 2003 έως 30 Ιουνίου
2004) (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 977/2003 προβλέπει στο άρθρο 1, για
την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004,
το άνοιγµα δασµολογικής ποσόστωσης 169 000 νεαρών αρρένων
βοοειδών βάρους που δεν υπερβαίνει τα 300 χιλιόγραµµα και που

προορίζονται για πάχυνση. Ο εν λόγω κανονισµός προβλέπει στο
άρθρο 9 νέα χορήγηση ποσοτήτων που δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο αίτησης πιστοποιητικού εισαγωγής στις 6 Φεβρουαρίου
2004,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 977/2003 ανέρχονται σε 11 565 κεφαλές.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 141 της 7.6.2003, σ. 5.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Φεβρουαρίου 2004
που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Σε ορισµένα κράτη µέλη, στα οποία, λόγω ειδικών περιστάσεων, επετράπη να αναβάλουν την καθορισµένη ηµεροµηνία για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και
ανάκτησης που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ, θα πρέπει
να επιτραπεί περαιτέρω, αλλά περιορισµένη, αναβολή.

(6)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
συµφωνούν ότι επιβάλλονται προσωρινές παρεκκλίσεις για
τα προσχωρούντα κράτη ως προς τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Τούτο θα πρέπει να αποφασισθεί βάσει των
αιτηµάτων των προσχωρούντων κρατών για παρεκκλίσεις
που θα ισχύσουν, καταρχήν, το αργότερο έως το 2012 για
την Κύπρο, τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την
Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία· το
2013 για τη Μάλτα· το 2014 για την Πολωνία και το
2015 για τη Λεττονία.

(7)

Η εν λόγω συµφωνία θα οριστικοποιηθεί σύµφωνα µε την
προσήκουσα νοµική διαδικασία πριν από την εκπνοή της
προθεσµίας για τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας στο
εσωτερικό δίκαιο.

(8)

Η διαχείριση των συσκευασιών και των απορριµµάτων συσκευασίας απαιτεί τη θέσπιση από τα κράτη µέλη συστηµάτων επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης. Τα συστήµατα
αυτά θα πρέπει να είναι ανοικτά στη συµµετοχή όλων των
ενδιαφεροµένων µερών και να σχεδιάζονται κατά τρόπον
ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις σε βάρος εισαγοµένων
προϊόντων και οι φραγµοί στο εµπόριο ή οι στρεβλώσεις
του ανταγωνισµού και να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη
δυνατή επιστροφή συσκευασιών και απορριµµάτων συσκευασίας, σύµφωνα µε τη συνθήκη. Θα πρέπει να αποφεύγεται η
διάκριση εις βάρος υλικών βάσει του βάρους τους. Οι
παράγοντες στην αλυσίδα συσκευασίας στο σύνολό τους θα
πρέπει να αναλαµβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί
προκειµένου να εξασφαλίζεται ο µέγιστος δυνατός περιορισµός της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας και
των απορριµµάτων συσκευασίας καθ' όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής τους.

(9)

Απαιτούνται ετήσια δεδοµένα κοινοτικής εµβέλειας σχετικά
µε τη συσκευασία και τα απορρίµµατα συσκευασίας, συµπεριλαµβανοµένων των απορριµµάτων που εξάγονται εκτός
της Κοινότητας προς ανακύκλωση και ανάκτηση, προκειµένου να παρακολουθείται η υλοποίηση των στόχων της
παρούσας οδηγίας. Αυτό απαιτεί εναρµονισµένη τεχνική
υποβολής εκθέσεων καθώς και σαφείς κατευθυντήριες
γραµµές προς τους παρόχους δεδοµένων.

(10)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και να υποβάλει έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή και τις επιπτώσεις της παρούσας
οδηγίας αφενός στο περιβάλλον και αφετέρου στην εσωτερική αγορά. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να καλύπτει επίσης τα
ζητήµατα των βασικών απαιτήσεων, των µέτρων πρόληψης
της δηµιουργίας απορριµµάτων, ενός πιθανού δείκτη συσκευασίας, των σχεδίων πρόληψης της δηµιουργίας απορριµµάτων, της επαναχρησιµοποίησης, της ευθύνης του παραγωγού και των βαρέων µετάλλων. Επίσης, η έκθεση θα
πρέπει, εάν χρειασθεί, να συνοδεύεται από προτάσεις αναθεώρησης.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),
υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή
συνδιαλλαγής στις 17 ∆εκεµβρίου 2003,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την οδηγία 94/62/ΕΚ (4), το Συµβούλιο καλείται, όχι αργότερα από έξι µήνες πριν από το τέλος της
πρώτης πενταετούς φάσης που άρχισε από την ηµεροµηνία
από την οποία θα έπρεπε να έχει τεθεί σε εφαρµογή η εν
λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο, να καθορίσει στόχους για
την επόµενη πενταετή φάση.

(2)

Ο ορισµός της «συσκευασίας», όπως θεσπίσθηκε από την
οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει να αποσαφηνισθεί περαιτέρω,
µέσω της εισαγωγής ορισµένων κριτηρίων και ενός παραρτήµατος µε επεξηγηµατικά παραδείγµατα. Προκειµένου να
επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι ανακύκλωσης, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόµων, περιβαλλοντικώς ορθών και βιώσιµων διαδικασιών ανακύκλωσης θα
πρέπει να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση των διαφόρων µεθόδων ανακύκλωσης ενόψει της διατύπωσης ορισµών για τις
µεθόδους αυτές.

(3)

Οι στόχοι ανακύκλωσης για κάθε επιµέρους υλικό των απορριµµάτων θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις αξιολογήσεις
του κύκλου ζωής καθώς και την ανάλυση κόστους-οφέλους,
που έχουν δείξει σαφείς διαφορές, τόσο στο κόστος όσο και
στα οφέλη της ανακύκλωσης των διαφόρων υλικών συσκευασίας, και θα πρέπει να βελτιώσουν τη συνοχή της εσωτερικής
αγοράς όσον αφορά την ανακύκλωση των εν λόγω υλικών.

(4)

Θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω η ανάκτηση και η
ανακύκλωση απορριµµάτων συσκευασιών, ώστε να µειωθούν
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 17.
(2) ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 31.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεµβρίου 2002 (ΕΕ C
272 Ε της 13.11.2003, σ. 287), κοινή θέση του Συµβουλίου της 6ης
Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 107 Ε της 6.5.2003, σ. 17) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2004 και απόφαση του Συµβουλίου
της 26ης Ιανουαρίου 2004.
(4) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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(11)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προωθούν σχετικές εκστρατείες
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και να
ενθαρρύνουν άλλους µηχανισµούς πρόληψης.

(12)

Πέραν των στόχων της παρούσας οδηγίας στους τοµείς του
περιβάλλοντος και της εσωτερικής αγοράς, η ανακύκλωση
µπορεί επίσης να οδηγήσει στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, ο αριθµός των οποίων έχει µειωθεί σε άλλους
τοµείς της κοινωνίας, και έτσι µπορεί να συµβάλει στην
αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισµού.

(13)

(14)

(15)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, συγκεκριµένα η εναρµόνιση των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση των απορριµµάτων συσκευασιών, λαµβάνοντας υπόψη
τις ιδιαίτερες περιστάσεις εκάστου κράτους µέλους, και η
περαιτέρω αποσαφήνιση των ορισµών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς,
λόγω των διαστάσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα
σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη των στόχων αυτών.
Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).
Εποµένως, η οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο σηµείο 1 του άρθρου 3 προστίθενται τα ακόλουθα
εδάφια:
«Ο ορισµός της “συσκευασίας” βασίζεται περαιτέρω στα ακόλουθα κριτήρια, επεξηγηµατικά παραδείγµατα της εφαρµογής
των οποίων είναι τα απαριθµούµενα στο παράρτηµα Ι αντικείµενα.
i) Θεωρούνται συσκευασία τα αντικείµενα που πληρούν τον
ανωτέρω ορισµό, µε την επιφύλαξη άλλων λειτουργιών τις
οποίες µπορεί επίσης να επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν
το αντικείµενο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος προϊόντος,
και είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής
του και όλα τα στοιχεία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν, να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.
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τικά στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτηµένα ή προσδεδεµένα σε ένα προϊόν και τα οποία επιτελούν συσκευαστική
λειτουργία θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή να διατεθούν από
κοινού.
Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 21, εξετάζει και, αν παραστεί
ανάγκη, αναθεωρεί τα επεξηγηµατικά παραδείγµατα σχετικά µε
τον ορισµό της συσκευασίας που αναφέρονται στο παράρτηµα
Ι. Εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα ακόλουθα αντικείµενα:
θήκες για CD και βίντεο, γλάστρες, σωληνάρια και κύλινδροι
που περιβάλλονται από ελαστικό υλικό, αντικολλητικό χαρτί
αυτοκόλλητων ετικετών και χαρτί περιτυλίγµατος.».
2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 4
Πρόληψη
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, παράλληλα µε τα
µέτρα για την πρόληψη του σχηµατισµού απορριµµάτων συσκευασίας σύµφωνα µε το άρθρο 9, εφαρµόζονται και άλλα
προληπτικά µέτρα.
Αυτά τα άλλα µέτρα µπορούν να συνίστανται σε εθνικά
προγράµµατα, σχέδια για τη θέσπιση της ευθύνης του παραγωγού προκειµένου να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική
επίπτωση της συσκευασίας, ή παρεµφερείς δράσεις οι οποίες
εγκρίνονται, εφόσον χρειάζεται, σε συνεννόηση µε τους οικονοµικούς παράγοντες, και σχεδιάζονται έτσι ώστε να συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται εντός των κρατών µελών όσον αφορά την
πρόληψη. Τα µέτρα αυτά συνάδουν µε τους στόχους της
παρούσας οδηγίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1.
2.
Η Επιτροπή συµβάλλει στην προαγωγή της πρόληψης
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών προτύπων, σύµφωνα µε το άρθρο 10. Τα πρότυπα αποσκοπούν στην
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10.
3.
Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, προτάσεις
µέτρων για την ενίσχυση και τη συµπλήρωση της επιβολής των
βασικών υποχρεώσεων και για να διασφαλισθεί ότι µια νέα
συσκευασία εισάγεται στην αγορά µόνον αφού ο παραγωγός
έχει λάβει κάθε απαραίτητο µέτρο για την ελαχιστοποίηση της
περιβαλλοντικής της επίπτωσης χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι
βασικές λειτουργίες της εν λόγω συσκευασίας.».
3. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6

ii) Τα αντικείµενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για
να γεµίζονται στο σηµείο πώλησης, καθώς και τα αντικείµενα µιας χρήσης που πωλούνται γεµάτα ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεµίζονται στο σηµείο
πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν συσκευαστική λειτουργία.

Ανάκτηση και ανακύκλωση

iii) Τα συστατικά µέρη της συσκευασίας και τα ενσωµατωµένα
στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται µέρος της
συσκευασίας στην οποία είναι ενσωµατωµένα. Τα βοηθη-

α) έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανάκτηση ή
αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριµµάτων µε ανάκτηση ενέργειας µεταξύ 50 % τουλάχιστον και
65 % το πολύ κατά βάρος, των απορριµµάτων συσκευασίας·

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

1.
Προκειµένου να συµµορφωθούν προς τους στόχους της
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων που καλύπτουν
το σύνολο της επικράτειάς τους:
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β) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, ανάκτηση ή
αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριµµάτων µε ανάκτηση ενέργειας 60 % τουλάχιστον κατά βάρος,
των απορριµµάτων συσκευασίας·
γ) έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανακύκλωση µεταξύ
25 % τουλάχιστον και 45 % το πολύ, κατά βάρος, του
συνόλου των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα
απορρίµµατα συσκευασίας, µε ελάχιστο ποσοστό 15 %
κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας·
δ) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, ανακύκλωση
µεταξύ 55 % τουλάχιστον και 80 % το πολύ, κατά βάρος,
των απορριµµάτων συσκευασίας·
ε) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, επίτευξη των
ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης για υλικά που
περιέχονται σε απορρίµµατα συσκευασίας:
i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί,
ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,
iii) 50 %, κατά βάρος, για τα µέταλλα,
iv) 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαµβάνοντας
αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ
νέου σε πλαστικά,
v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο.
2.
Τα απορρίµµατα συσκευασιών που εξάγονται από την
Κοινότητα σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Συµβουλίου
(ΕΟΚ) αριθ. 259/93 (*) και (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 (**) και τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επιτροπής (***) προσµετρώνται στην κάλυψη των υποχρεώσεων και στόχων της
παραγράφου 1 µόνον εάν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η
ανάκτηση ή/και ανακύκλωση έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες
ισοδύναµες, σε γενικές γραµµές, µε εκείνες που ορίζει η σχετική κοινοτική νοµοθεσία.
3.
Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, την
ανάκτηση ενέργειας, όπου είναι προτιµότερη από την ανακύκλωση υλικών για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους
κόστους-ωφελείας. Αυτό θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε
την πρόβλεψη επαρκούς περιθωρίου µεταξύ εθνικών στόχων
ανακύκλωσης και εθνικών στόχων ανάκτησης.
4.
Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, τη χρησιµοποίηση υλικών που προέρχονται από ανακυκλωµένα
απορρίµµατα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και
άλλων προϊόντων:
α) βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς για τα εν λόγω
υλικά·
β) επανεξετάζοντας τους υφιστάµενους κανονισµούς που
εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών αυτών.
5.
Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το αργότερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε
ειδική πλειοψηφία και µε βάση πρόταση της Επιτροπής,
καθορίζουν στόχους για την τρίτη πενταετή φάση 2009 έως
2014, βάσει της πρακτικής πείρας που αποκοµίζουν τα κράτη
µέλη από τις δράσεις για επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και βάσει των πορισµάτων επιστηµονικών ερευνών και τεχνικών εκτίµησης, όπως οι αναλύσεις
κύκλου ζωής και οι αναλύσεις κόστους-ωφελείας.
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Η εν λόγω διαδικασία επαναλαµβάνεται ανά πενταετία.
6.
Τα µέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δηµοσιεύονται από τα κράτη µέλη και αποτελούν
αντικείµενο ενηµερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και
τους οικονοµικούς παράγοντες.
7.
H Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία µπορούν, λόγω
της ειδικής τους κατάστασης, δηλαδή, αντίστοιχα, του µεγάλου αριθµού µικρών νήσων, της ύπαρξης αγροτικών και
ορεινών περιοχών και του υφισταµένου σήµερα χαµηλού επιπέδου κατανάλωσης συσκευασιών, να αποφασίσουν:
α) να επιτύχουν, έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, χαµηλότερους στόχους από τους στόχους της παραγράφου 1
στοιχεία α) και γ), αλλά να επιτύχουν ποσοστό τουλάχιστον
25 % όσον αφορά την ανάκτηση ή την αποτέφρωση σε
εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριµµάτων µε ανάκτηση
ενέργειας·
β) να µεταθέσουν, ταυτοχρόνως, την επίτευξη των στόχων της
παραγράφου 1 στοιχεία α) και γ) σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, η οποία, ωστόσο, δεν πρέπει να είναι µεταγενέστερη της 31ης ∆εκεµβρίου 2005·
γ) να µεταθέσουν την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1
στοιχεία β), δ) και ε) σε ηµεροµηνία της επιλογής τους, η
οποία, ωστόσο, δεν πρέπει να είναι µεταγενέστερη της 31ης
∆εκεµβρίου 2011.
8.
Το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο στις 30 Ιουνίου
2005, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την πρόοδο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον
καθώς και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στην έκθεση
θα λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν
στα επιµέρους κράτη µέλη. Η έκθεση καλύπτει τα ακόλουθα:
α) αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας, της εφαρµογής και
της τήρησης των βασικών απαιτήσεων·
β) πρόσθετα µέτρα πρόληψης για τον µέγιστο δυνατό περιορισµό της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας
χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι θεµελιώδεις λειτουργίες
της·
γ) πιθανή εκπόνηση ενός περιβαλλοντικού δείκτη σχετικά µε
τη συσκευασία, ο οποίος καθιστά την πρόληψη των απορριµµάτων συσκευασίας απλούστερη και αποτελεσµατικότερη·
δ) σχέδια πρόληψης των απορριµµάτων συσκευασίας·
ε) ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης και, ιδιαίτερα,
σύγκριση του κόστους και των πλεονεκτηµάτων της επαναχρησιµοποίησης και των πλεονεκτηµάτων της ανακύκλωσης·
στ) ευθύνη του παραγωγού, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών πτυχών της·
ζ) προσπάθειες για περαιτέρω µείωση και, κατά περίπτωση,
σταδιακή εξάλειψη των βαρέων µετάλλων και άλλων επικινδύνων ουσιών από τη συσκευασία µέχρι το 2010.
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Κατά περίπτωση, η ανωτέρω έκθεση πλαισιώνεται από προτάσεις αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων της παρούσας
οδηγίας, εκτός εάν έχουν υποβληθεί έως τότε τέτοιες προτάσεις.
9.
Η έκθεση εξετάζει τα ζητήµατα της παραγράφου 8
καθώς και άλλα σχετικά θέµατα στο πλαίσιο των διαφόρων
στοιχείων του έκτου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον,
ιδίως της θεµατικής στρατηγικής για την ανακύκλωση και της
θεµατικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των πόρων.
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν, κατά περίπτωση,
µελέτες και πιλοτικά σχέδια σχετικά µε τα στοιχεία β), γ), δ), ε)
και στ) της παραγράφου 8, καθώς και άλλα µέσα πρόληψης.
10. Στα κράτη µέλη τα οποία έχουν θεσπίσει ή πρόκειται
να θεσπίσουν προγράµµατα που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια
των στόχων της παραγράφου 1 και τα οποία διαθέτουν, για το
σκοπό αυτό, µονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης κατάλληλης
δυναµικότητας επιτρέπεται να επιδιώκουν αυτούς τους στόχους για την επίτευξη περιβαλλοντικής προστασίας υψηλού
επιπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω µέτρα αποφεύγουν στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς και δεν εµποδίζουν
τα άλλα κράτη µέλη να συµµορφωθούν προς την παρούσα
οδηγία. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα
µέτρα αυτά. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τα µέτρα αυτά, αφού
διαπιστώσει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, ότι συνάδουν
προς τις προαναφερόµενες αρχές και δεν αποτελούν αυθαίρετο
µέσο διάκρισης ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου
µεταξύ κρατών µελών.
(*) ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2557/
2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349 της 31.12.2001, σ. 1).
(**) ΕΕ L 166 της 1.7.1999, σ. 6· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2118/
2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 318 της 3.12.2003, σ. 5).
(***) ΕΕ L 185 της 17.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2118/
2003.».
4. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Για να διευκολύνεται η συλλογή, η επαναχρησιµοποίηση
και η ανάκτηση, συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης,
πρέπει να αναφέρεται στη συσκευασία η φύση του ή των χρησιµοποιούµενων υλικών συσκευασίας, για λόγους αναγνώρισης
και ταξινόµησης από την ενδιαφερόµενη βιοµηχανία µε βάση
την απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής (*).
(*) ΕΕ L 50 της 20.2.1997, σ. 28.»
5. Στο άρθρο 13, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη µέλη προάγουν επίσης την ενηµέρωση του καταναλωτή καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.»
6. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 19
Προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο
Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή
στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο του συστήµατος
αναγνώρισης —που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2
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και στο άρθρο 10 δεύτερο εδάφιο τελευταία περίπτωση— των
τυποποιηµένων µορφών του συστήµατος βάσης δεδοµένων —
που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο
παράρτηµα ΙΙΙ—, καθώς και των επεξηγηµατικών παραδειγµάτων για τον ορισµό της συσκευασίας —που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι— θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 21 παράγραφος 2.»
7. Στο άρθρο 20, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 21, καθορίζει τα απαιτούµενα τεχνικά µέτρα για
την αντιµετώπιση τυχόν δυσχερειών που ανακύπτουν κατά την
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον
αφορά τα αδρανή υλικά συσκευασίας που διατίθενται στην
αγορά σε πολύ µικρές ποσότητες (δηλαδή περίπου 0,1 % κατά
βάρος) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πρωτογενή συσκευασία
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρµακευτικών προϊόντων,
τις µικρές συσκευασίες και τις πολυτελείς συσκευασίες.»
8. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21
∆ιαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/
ΕΚ (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
9. Στο άρθρο 22, παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που
ορίζονται στο άρθρο 6, τα κράτη µέλη µπορούν να µεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις του άρθρου 7, µέσω
συµφωνιών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των οικείων οικονοµικών κλάδων.
Οι συµφωνίες αυτές πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να µπορεί να επιβληθεί η τήρησή τους·
β) να προσδιορίζουν στόχους και τις αντίστοιχες προθεσµίες·
γ) να δηµοσιεύονται στην οικεία Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
ή σε επίσηµο έγγραφο εξίσου προσιτό στο κοινό και να
διαβιβάζονται στην Επιτροπή·
δ) τα επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα να παρακολουθούνται
τακτικά, να αναφέρονται στις αρµόδιες αρχές και στην
Επιτροπή και να καθίστανται διαθέσιµα στο κοινό υπό
τους όρους που ορίζονται στη συµφωνία·
ε) οι αρµόδιες αρχές να εξασφαλίζουν ότι εξετάζεται η επιτελούµενη στα πλαίσια της συµφωνίας πρόοδος·
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στ) σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τη συµφωνία, τα κράτη
µέλη εφαρµόζουν τις οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας µε νοµοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά µέτρα.»
10. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία έως τις 18 Αυγούστου 2005. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

18.2.2004
Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Επεξηγηµατικά παραδείγµατα για τα κριτήρια του άρθρου 3 σηµείο 1
Επεξηγηµατικά παραδείγµατα του κριτηρίου i)
Συσκευασίες
Κουτιά γλυκών
Ζελατίνα που περιβάλλει τη θήκη CD
Μη συσκευασίες
Γλάστρες που προορίζονται να παραµείνουν µε το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του
Εργαλειοθήκες
Φακελάκια τσαγιού
Κηρώδη επιστρώµατα γύρω από το τυρί
Μεµβράνες λουκάνικων
Επεξηγηµατικά παραδείγµατα του κριτηρίου ii)
Συσκευασίες, εφόσον έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεµίζονται στο σηµείο πώλησης
Χάρτινες ή πλαστικές σακούλες για µεταφορά
Πιάτα και ποτήρια µιας χρήσης
Κολλητική µεµβράνη
Σακούλες για σάντουιτς
Αλουµινόχαρτο
Μη συσκευασίες
Αναδευτήρας
Μαχαιροπήρουνα µιας χρήσης
Επεξηγηµατικά παραδείγµατα του κριτηρίου iii)
Συσκευασίες
Ετικέτες αναρτηµένες απευθείας ή προσκολληµένες στο προϊόν
Εξαρτήµατα συσκευασιών
Το βουρτσάκι της µάσκαρας που αποτελεί µέρος του πώµατος του δοχείου
Αυτοκόλλητες ετικέτες κολληµένες σε άλλη συσκευασία
Άγκιστρα
Πλαστικοί δακτύλιοι
∆οσοµετρητής που αποτελεί µέρος του πώµατος του δοχείου απορρυπαντικού.»
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σηµειώνοντας την ερµηνεία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τον ορισµό της ανάκτησης
στις αποφάσεις C-458/00, C-228/00 και C-116/01, και τις επιπτώσεις της ερµηνείας αυτής στην εκπλήρωση των
στόχων ανάκτησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν την κοινή τους πρόθεση
να επανεξετάσουν αυτό το ζήτηµα µε την πρώτη ευκαιρία.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, η Επιτροπή δηλώνει ότι προτίθεται να προτείνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. Το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο αναλαµβάνουν την υποχρέωση
να ενεργήσουν ταχέως µόλις υποβληθεί η πρόταση σύµφωνα µε τις εκατέρωθεν διαδικασίες.
∆εν προδικάζεται, ωστόσο, οποιαδήποτε µελλοντική αναθεώρηση του ορισµού της ανάκτησης στο πλαίσιο της
θεµατικής στρατηγικής για την πρόληψη της ρύπανσης και την ανακύκλωση, κατά περίπτωση στο πλαίσιο της οριζόντιας νοµοθεσίας για τα απορρίµµατα.

18.2.2004

18.2.2004
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση της απόφασης 97/467/ΕΚ όσον αφορά τη συµπερίληψη εγκαταστάσεων της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας στους προσωρινούς καταλόγους εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες
τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές κρέατος στρουθιονιδών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 346]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/144/ΕΚ)
(5)

Κατά συνέπεια, η απόφαση 97/467/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(6)

την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1995, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, για µια µεταβατική
περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από
τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν ορισµένα
προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα
µαλάκια (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 4,

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 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:
(1)

(2)

(3)

(4)

Με την απόφαση 97/467/ΕΚ της Επιτροπής ( ) καταρτίσθηκαν προσωρινοί πίνακες εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από
τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη η εισαγωγή κρέατος
στρουθιονιδών.
2

Η Βουλγαρία και η Ουγγαρία απέστειλαν καταλόγους εγκαταστάσεων παραγωγής κρέατος στρουθιονιδών, για τις
οποίες οι αρµόδιες αρχές πιστοποιούν ότι είναι σύµφωνες µε
τους κοινοτικούς κανόνες.
Οι εν λόγω εγκαταστάσεις πρέπει να συµπεριλαµβάνονται
στους καταλόγους που καταρτίσθηκαν µε την απόφαση
1997/467/ΕΚ.
Λόγω του ότι δεν έχουν ακόµη διεξαχθεί επιθεωρήσεις επιτόπου, οι εισαγωγές από τις εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι επιλέξιµες για τους µειωµένους υλικούς ελέγχους σύµφωνα µε
το άρθρο 2 παράγραφος 4 της απόφασης 95/408/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 199 της 26.7.1997, σ. 57· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/797/ΕΚ (ΕΕ L 277 της 15.10.2002, σ.
23).

Άρθρο 1
Το παράρτηµα II της απόφασης 97/467/ΕΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 25 Φεβρουαρίου 2004.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
1. Τα ακόλουθα κείµενα εισάγονται στο παράρτηµα ΙΙ στο µέρος που αφορά τη Βουλγαρία σύµφωνα µε την εθνική αναφορά:
«1

2

3

4

5

BG 1901021

Mecom Ltd

Silistra

Silistra

SH, CP, CS»

6

2. Τα ακόλουθα κείµενα εισάγονται στο παράρτηµα ΙΙ στο µέρος που αφορά την Ουγγαρία σύµφωνα µε την εθνική αναφορά:
«1

2

3

4

5

HU-356

Kukori Kft.

Szatymaz

Csongrád megye

SH, CP»

6
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2004
για την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη λειτουργία ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς στον τοµέα της δηµόσιας υγείας όσον αφορά τα κτηνιατρικά θέµατα (βιολογικοί κίνδυνοι) για το
έτος 2004
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 349]
(Τα κείµενα στην ισπανική, γερµανική, αγγλική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2004/145/ΕΚ)
— απόφαση 1999/313/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης
Απριλίου 1999, για τα εργαστήρια αναφοράς για τον
έλεγχο των µολύνσεων των δίθυρων µαλακίων από
βακτήρια και ιούς (6),

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

— κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001,
για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και
εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (7).

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/
2003 (2), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,

(2)

Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας πρέπει να
χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι οι σχεδιαζόµενες ενέργειες εκτελούνται αποτελεσµατικά και ότι οι αρχές παρέχουν
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εντός των οριζόµενων χρονικών ορίων.

(3)

Πρόσθετη χρηµατοδοτική ενίσχυση πρέπει επίσης να παρέχεται και για τη διοργάνωση εργαστηρίων στον τοµέα αρµοδιότητας των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς. Παρεκκλίσεις από τον κανόνα της µέγιστης επιλέξιµης παρακολούθησης που ορίζεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 156/
2004 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά
µε την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση στα κοινοτικά
εργαστήρια αναφοράς βάσει του άρθρου 28 της απόφασης
90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου (8) πρέπει να παρέχονται σε
δύο κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που χρειάζονται
υποστήριξη για την παρακολούθηση από περισσότερους από
τριάντα συµµετέχοντες ώστε να υποστηριχθεί το βέλτιστο
αποτέλεσµα των εργαστηρίων τους.

(4)

Τα προγράµµατα εργασίας και οι αντίστοιχοι προβλεπόµενοι
προϋπολογισµοί που υπέβαλαν τα κοινοτικά εργαστήρια
αναφοράς για το 2004 αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή.

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (9), τα κτηνιατρικά
και φυτοϋγειονοµικά µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε
τους κοινοτικούς κανόνες χρηµατοδοτούνται δυνάµει του
τµήµατος Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. Για τους σκοπούς του
δηµοσιονοµικού ελέγχου, εφαρµόζονται τα άρθρα 8 και 9
του κανονισµού (ΕΚ) 1258/1999.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί κοινοτική χρηµατοδοτική
ενίσχυση για τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς τα οποία
ορίστηκαν για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων και των
καθηκόντων που καθορίζονται στις ακόλουθες οδηγίες και
αποφάσεις και στους ακόλουθους κανονισµούς:
— οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου
1992, για τη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για
την παραγωγή και την εµπορία νωπού γάλακτος, θερµικά
επεξεργασµένου γάλακτος και προϊόντων µε βάση το
γάλα (3),
— οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1992, για τα µέτρα προστασίας από ορισµένες ζωονόσους και ορισµένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης,
προκειµένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιµώξεων και
δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιµα (4),
— απόφαση 93/383/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, όσον αφορά τα εργαστήρια αναφοράς για
τον έλεγχο των θαλασσίων βιοτοξινών (5),

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
1).
(4) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 38· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
(5) ΕΕ L 166 της 8.7.1993, σ. 31· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/312/ΕΚ (ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 37).

(6) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 40.
(7) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2245/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
333 της 20.12.2003, σ. 28).
(8) ΕΕ L 27 της 30.1.2004, σ. 5.
(9) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 156/2004 θεσπίζει τις διατάξεις
σχετικά µε την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς βάσει του άρθρου 28 της απόφασης 90/424/EΟΚ.

(7)

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

18.2.2004

2. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 ανέρχεται σε 212 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
3. Η κοινοτική πρόσθετη χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου ανέρχεται σε 30 000 ευρώ κατ'
ανώτατο όριο.

Άρθρο 4
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γαλλία για
τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται στο παράρτηµα ∆ κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ τα οποία πρέπει να
εκτελέσει το Laboratoire d' Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires, της
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Αliments, που
παλαιότερα ονοµαζόταν Laboratoire d'Etudes et de Recherches
sur l'Hygiène et la Qualité des Aliments, Maisons-Alfort, Γαλλία,
για την ανάλυση και την εξέταση του γάλακτος και των προϊόντων
µε βάση το γάλα.
2.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 203 000 ευρώ για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
3.
Η κοινοτική πρόσθετη χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου ανέρχεται σε 27 000 ευρώ
κατανώτατο όριο.
Άρθρο 2
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γερµανία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται στο
παράρτηµα IV κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ, τα οποία
πρέπει να διεκπεραιώσει το Bundesinstitut für Risikobewertung
(που ονοµαζόταν παλαιότερα Bundesinstitut für gesundheitlichen
Verbraucherschutz und Veterinärmedizin) στο Βερολίνο, Γερµανία, για την επιδηµιολογία των ζωονόσων.
2.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 ανέρχεται σε 220 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
3.
Η κοινοτική πρόσθετη χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων ανέρχεται σε 62 000 ευρώ κατ'
ανώτατο όριο. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
156/2004 και κατά παρέκκλιση, το εργαστήριο που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 ανωτέρω δικαιούται να ζητήσει χρηµατοδοτική
ενίσχυση για τη συµµετοχή στο γενικό του εργαστήριο έως και 50
συµµετεχόντων.
Άρθρο 3
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στις Κάτω
Χώρες για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται
στο παράρτηµα IV κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ τα οποία
πρέπει να διεκπεραιώσει το Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu, Bilthoven, Κάτω Χώρες, για τις σαλµονέλλες.

1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στην Ισπανία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται στο
άρθρο 4 της απόφασης 93/383/ΕΟΚ τα οποία πρέπει να διεκπεραιώσει το Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad, Vigo, Ισπανία, για τον έλεγχο των θαλασσίων βιοτοξινών.
2. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 ανέρχεται σε 201 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
3. Η κοινοτική πρόσθετη χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου ανέρχεται σε 33 000 ευρώ κατ'
ανώτατο όριο.

Άρθρο 5
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στο Ηνωµένο
Βασίλειο για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται
στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/313/ΕΚ τα οποία πρέπει να διεκπεραιώσει το Center for Environment, Fisheries & Aquaculture
Science, Weymouth, Ηνωµένο Βασίλειο, για τον έλεγχο των
µολύνσεων των δίθυρων µαλακίων από βακτήρια και ιούς.
2. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 ανέρχεται σε 228 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
3. Η κοινοτική πρόσθετη χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου ανέρχεται σε 38 000 ευρώ κατ'
ανώτερο ποσό.

Άρθρο 6
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στο Ηνωµένο
Βασίλειο για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται
στο παράρτηµα X κεφάλαιο B του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/
2001 τα οποία πρέπει να διεκπεραιώσει το εργαστήριο του Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Ηνωµένο Βασίλειο, για
τον έλεγχο των µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών.
2. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 ανέρχεται σε 380 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
3. Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων ανέρχεται σε 61 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 156/2004 και
κατά παρέκκλιση, το εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο
1 ανωτέρω δικαιούται να ζητήσει χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
συµµετοχή στο γενικό του εργαστήριο έως και 50 συµµετεχόντων.
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Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη
Γαλλική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών και στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

