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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 648/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 2004
σχετικά µε τα απορρυπαντικά
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ενιαίο κείµενο η σύσταση 89/542/ΕΟΚ της Επιτροπής της
13ης Σεπτεµβρίου 1989 (8), όσον αφορά τις διατάξεις για
την επισήµανση των απορρυπαντικών και των προϊόντων
καθαρισµού.

ΤΟ 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,

(2)

∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού για τη
διασφάλιση της εσωτερικής αγοράς απορρυπαντικών δεν
µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, εάν δεν
υπάρχουν κοινά τεχνικά κριτήρια σε όλη την Κοινότητα, και,
ως εκ τούτου, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο
5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,
η οποία ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν
λόγω στόχου. Ένας κανονισµός είναι το ενδεικνυόµενο
νοµικό µέσο καθώς επιβάλλει άµεσα στους παρασκευαστές
σαφείς απαιτήσεις που πρέπει να εφαρµόζονται ταυτόχρονα
και µε τον ίδιο τρόπο σε όλη την Κοινότητα· στον τοµέα
της τεχνικής νοµοθεσίας, απαιτείται οµοιόµορφη εφαρµογή
στα κράτη µέλη και τούτο µπορεί να διασφαλισθεί µόνον
µέσω κανονισµού.

(3)

Απαιτείται νέος ορισµός για τα απορρυπαντικά ο οποίος να
καλύπτει ισοδύναµες χρήσεις και να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις που συντελούνται σε επίπεδο κράτους µέλους.

(4)

Κρίνεται αναγκαίο να εισαχθεί ορισµός της επιφανειοδραστικής ουσίας, ο οποίος έλειπε από την ισχύουσα νοµοθεσία.

(5)

Είναι σηµαντικό να δοθεί σαφής και επακριβής περιγραφή
των κατάλληλων τύπων βιοδιασπασιµότητας.

(6)

Θα πρέπει να θεσπισθούν µέτρα σχετικά µε τα απορρυπαντικά προκειµένου να διασφαλισθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί ο περιορισµός του ανταγωνισµού στην Κοινότητα.

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

Οι οδηγίες του Συµβουλίου 73/404/ΕΟΚ, της 22ας Νοεµβρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των αναφεροµένων στα απορρυπαντικά (3), 73/405/
ΕΟΚ, της 22ας Νοεµβρίου 1973, περί προσεγγίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών, των αναφεροµένων στις
µεθόδους ελέγχου της βιοδιασπασιµότητας των ανιονικών
τασιενεργών ουσιών (4), 82/242/ΕΟΚ, της 31ης Μαρτίου
1982, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των αναφεροµένων στις µεθόδους ελέγχου της βιοδιασπασιµότητας των µη ιονικών τασιενεργών ουσιών (5), 82/
243/ΕΟΚ, της 31ης Μαρτίου 1982, περί τροποποιήσεως
της οδηγίας 73/405/ΕΟΚ, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις µεθόδους
ελέγχου της βιοδιασπασιµότητας των ανιονικών τασιενεργών
ουσιών (6) και 86/94/ΕΟΚ, της 10ης Μαρτίου 1986, για
την τροποποίηση για δεύτερη φορά της οδηγίας 73/404/
ΕΟΚ, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών
όσον αφορά τα απορρυπαντικά (7), έχουν κατ' επανάληψη
τροποποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό. Είναι επιθυµητό, για
λόγους σαφήνειας και αποτελεσµατικότητας, να αναδιατυπωθούν οι εν λόγω διατάξεις και να µεταφερθούν όλες µαζί σε
ένα ενιαίο κείµενο. Θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθεί στο

(1) ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 24.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 (ΕΕ C 305 Ε της 16.12.2003, σ.
11) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου
2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση
του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2004.
(3) ΕΕ L 347 της 17.12.1973, σ. 51· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τoν κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 36).
4
( ) ΕΕ L 347 της 17.12.1973, σ. 53· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 82/243/ΕΟΚ (ΕΕ L 109 της 22.4.1982, σ. 18).
(5) ΕΕ L 109 της 22.4.1982, σ. 1.
(6) ΕΕ L 109 της 22.4.1982, σ. 18.
(7) ΕΕ L 80 της 25.3.1986, σ. 51.

(8) ΕΕ L 291 της 10.10.1989, σ. 55.
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(7)

Όπως ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής «Στρατηγική
για µια µελλοντική πολιτική για τα χηµικά προϊόντα», τα
κατάλληλα µέτρα σχετικά µε τα απορρυπαντικά θα πρέπει να
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας,
ιδίως όσον αφορά το υδάτινο περιβάλλον.

(8)

Τα απορρυπαντικά αποτελούν ήδη αντικείµενο ορισµένων
κοινοτικών διατάξεων σχετικά µε την παρασκευή τους, τον
κατάλληλο χειρισµό, τη χρήση και την επισήµανση, ιδίως
αναφορικά µε τη σύσταση 89/542/ΕΟΚ της Επιτροπής και
τη σύσταση 98/480/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου
1998, για ορθή περιβαλλοντική πρακτική όσον αφορά τα
οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων (1)· η οδηγία
1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαου 1999, για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία
και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (2), ισχύει
για τα απορρυπαντικά.

(9)

(10)

(11)

(12)

Το
χλωριούχο
διµεθυλο-διδεκαοκταϋλο-αµµώνιο
(DTDMAC) και η εννεϋλοφαινόλη (συµπεριλαµβανοµένων
των παράγωγων αιθοξυλικών ενώσεων — APE) συνιστούν
ουσίες προτεραιότητας που αποτελούν αντικείµενο, σε κοινοτικό επίπεδο, δραστηριοτήτων αξιολόγησης των κινδύνων,
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και
τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (3), και
συνεπώς, εάν απαιτείται, θα πρέπει να υποδειχθούν και να
εφαρµοσθούν κατάλληλες στρατηγικές για τον περιορισµό
των κινδύνων που απορρέουν από την έκθεση στις εν λόγω
ουσίες, στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών διατάξεων.

Η ισχύουσα νοµοθεσία για τη βιοδιασπασιµότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών που περιέχονται στα απορρυπαντικά
καλύπτει µόνο την πρωτογενή βιοδιασπασιµότητα (4) και
εφαρµόζεται µόνο στις ανιονικές (5) και τις µη ιονικές (6) επιφανειοδραστικές ουσίες· ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντικατασταθεί µε νέα νοµοθεσία που να εστιάζεται κυρίως στην
τελική βιοδιασπασιµότητα και να ανταποκρίνεται στους
σηµαντικούς προβληµατισµούς σχετικά µε τη δυνητική τοξικότητα ανθεκτικών µεταβολιτών.

Τούτο απαιτεί την εισαγωγή νέας σειράς δοκιµών βασισµένων στα πρότυπα ΕΝ ISO και στις κατευθυντήριες γραµµές
του ΟΟΣΑ, η οποία να διέπει τη χορήγηση άµεσης άδειας
για τη διάθεση των απορρυπαντικών στην αγορά.

(13)

Στις 25 Νοεµβρίου 1999, η Επιστηµονική Επιτροπή για την
Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον γνωµοδότησε σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών που περιέχονται στα απορρυπαντικά και την
καταλληλότητα των µεθόδων δοκιµής για τον κανονιστικό
έλεγχο στον συγκεκριµένο τοµέα.

(14)

Οι ισχύουσες απαιτήσεις για την πρωτογενή βιοδιασπασιµότητα θα πρέπει να διατηρηθούν σε δεύτερο επίπεδο ιεραρχίας, και να συµπληρωθούν µε συµπληρωµατική αξιολόγηση
κινδύνου, όσον αφορά τις επιφανειοδραστικές ουσίες που
αποτυγχάνουν στις δοκιµές «τελικής βιοδιασπασιµότητας»·
επιπροσθέτως, οι επιφανειοδραστικές ουσίες που αποτυγχάνουν στις δοκιµές πρωτογενούς βιοδιασπασιµότητας δεν θα
πρέπει να λαµβάνουν άδεια κυκλοφορίας στην αγορά µέσω
παρέκκλισης.

(15)

Οι απαιτήσεις πρωτογενούς βιοδιασπασιµότητας θα πρέπει
να επεκταθούν σε όλες τις επιφανειοδραστικές ουσίες, ιδίως
τις κατιονικές και τις αµφοτερικές, προβλέποντας παράλληλα τη δυνατότητα εφαρµογής ενόργανων αναλύσεων στις
περιπτώσεις που δεν ενδείκνυνται οιονεί ειδικές µέθοδοι
ανάλυσης.

(16)

Ο καθορισµός µεθόδων δοκιµής της βιοδιασπασιµότητας και
η τήρηση καταλόγων παρεκκλίσεων συνιστούν τεχνικά
ζητήµατα και θα πρέπει να επανεξετασθούν λαµβάνοντας
υπόψη τόσο την τεχνολογική και επιστηµονική πρόοδο όσο
και τις κανονιστικές εξελίξεις.

(17)

Οι µέθοδοι δοκιµής θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να
εγγυώνται επαρκώς την αερόβια βιοδιασπασιµότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών στα απορρυπαντικά.

(18)

Οι µέθοδοι δοκιµής της βιοδιασπασιµότητας των επιφανειοδραστικών ουσιών που περιέχονται στα απορρυπαντικά µπορούν να παράγουν ποικίλα αποτελέσµατα. Στις περιπτώσεις
αυτές θα πρέπει να συµπληρώνονται µε επιπλέον αξιολογήσεις προκειµένου να εντοπίζονται οι κίνδυνοι που ενέχει η
συνέχιση της χρήση τους.

(19)

Θα πρέπει επίσης να θεσπισθούν διατάξεις για τη διάθεση
στην αγορά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιφανειοδραστικών
ουσιών που περιέχονται σε απορρυπαντικά οι οποίες αποτυγχάνουν στις δοκιµές τελικής βιοδιασπασιµότητας· τούτο
θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατά περίπτωση και µε βάση
όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε να διασφαλίζεται η
προστασία του περιβάλλοντος.

(20)

Τα µέτρα που απαιτούνται 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 (7).

Με σκοπό την παροχή περιβαλλοντικής προστασίας υψηλού
επιπέδου, τα απορρυπαντικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό δεν θα πρέπει
να διατίθενται στην αγορά.

(1) ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 73.
(2) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1· 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).
3
( ) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(4) Οδηγίες 73/404/ΕΟΚ και 86/94/ΕΟΚ.
(5) Οδηγία 73/405/ΕΟΚ και 82/243/ΕΟΚ.
(6) Οδηγία 82/242/ΕΟΚ.
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(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

8.4.2004
(21)

(22)

(23)
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Κρίνεται σκόπιµο να γίνει αναφορά σε άλλες οριζόντιες
νοµοθετικές πράξεις που ισχύουν για τις επιφανειοδραστικές
ουσίες στα απορρυπαντικά, ιδίως στην οδηγία 76/769/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών
και παρασκευασµάτων (1), δυνάµει της οποίας η εµπορία και
η χρήση επικίνδυνων ουσιών που καλύπτονται από τον
παρόντα κανονισµό ενδέχεται να απαγορευθεί ή να περιορισθεί, στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων
ουσιών (2), στην οδηγία 93/67/ΕΟΚ της Επιτροπής, της
20ής Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό των αρχών
εκτίµησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το
περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύµφωνα
µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3), στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1488/94 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1994, για τον
καθορισµό των αρχών αξιολόγησης των κινδύνων για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον από τις υπάρχουσες ουσίες (4),
στην οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (5), στην οδηγία 2004/10/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
την εφαρµογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής
και τον έλεγχο της εφαρµογής τους κατά τις δοκιµές των
χηµικών ουσιών (κωδικοποιηµένη έκδοση) (6), στην οδηγία
2004/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την επιθεώρηση και
τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ)
(κωδικοποιηµένη έκδοση) (7) και στην οδηγία 86/609/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 1986, για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των
ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους
επιστηµονικούς σκοπούς (8).
Οι παρασκευαστές θα πρέπει να µην διαθέτουν στην αγορά
απορρυπαντικά που δεν συµµορφούνται µε τον παρόντα
κανονισµό και να παρέχουν προς τις εθνικές αρχές τους τεχνικούς φακέλους για όλες τις ουσίες και όλα τα παρασκευάσµατα που καλύπτει ο παρών κανονισµός· τούτο θα
πρέπει να ισχύει επίσης για τις επιφανειοδραστικές ουσίες οι
οποίες έχουν αποτύχει στις δοκιµές που αναφέρονται στο
παράρτηµα III.

έχει τη δυνατότητα να χορηγεί την παρέκκλιση αυτή
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12
παράγραφος 2.

(24)

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να µπορούν
να εφαρµόζουν µέτρα ελέγχου σε απορρυπαντικά που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά θα πρέπει να αποφεύγουν την
επανάληψη των δοκιµών που έχουν διενεργηθεί από τα
αρµόδια εργαστήρια.

(25)

Θα πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά
µε την επισήµανση των απορρυπαντικών, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων της σύστασης 89/542/EOK, οι οποίες
να συµπεριλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό για να επιτευχθεί ο στόχος του εκσυγχρονισµού των κανόνων για τα
απορρυπαντικά. Η ειδική επισήµανση εισάγεται µε σκοπό να
ενηµερώνονται οι καταναλωτές σχετικά µε την παρουσία
αρωµατικών ουσιών και συντηρητικών στα απορρυπαντικά.
Το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει από
τον παρασκευαστή, κατόπιν αιτήµατός του, πλήρη κατάλογο
όλων των συστατικών ενός απορρυπαντικού, ώστε να επικουρείται κατά την έρευνα για τον τυχόν εντοπισµό αιτιακής
σχέσης µεταξύ της πρόκλησης αλλεργικής αντίδρασης και
της έκθεσης σε συγκεκριµένη χηµική ουσία και τα κράτη
µέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να απαιτούν όπως ο εν
λόγω κατάλογος διατίθεται και σε συγκεκριµένο δηµόσιο
φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί να ενηµερώνει σχετικά το
ιατρικό προσωπικό.

(26)

Όλα τα ανωτέρω σηµεία αιτιολογούν την αντικατάσταση της
ισχύουσας νοµοθεσίας µε νέα νοµοθεσία· ωστόσο, για
ορισµένο χρονικό διάστηµα, τα κράτη µέλη µπορούν να εξακολουθούν να εφαρµόζουν την ισχύουσα νοµοθεσία τους.

(27)

Τα τεχνικά παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού θα
πρέπει να προσαρµόζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

(28)

Τα απορρυπαντικά που είναι σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά µε
την επιφύλαξη άλλων συναφών κοινοτικών διατάξεων.

(29)

Για να προστατεύεται ο άνθρωπος και το περιβάλλον από
απρόβλεπτους κινδύνους που προέρχονται από τα απορρυπαντικά, απαιτείται ρήτρα διασφάλισης.

(30)

Οι δοκιµές για τη βιοδιασπασιµότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών θα πρέπει να διενεργούνται σε εργαστήρια
που πληρούν ένα διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο, και συγκεκριµένα το πρότυπο EN/ISO/IEC/17025 ή τηρούν τις
αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής· δεν κρίνεται
δικαιολογηµένο να απαιτείται η εφαρµογή της τελευταίας
αυτής απαίτησης στις υφιστάµενες επιφανειοδραστικές
ουσίες στο βαθµό που οι διαθέσιµες δοκιµές διενεργήθηκαν
σε αυτές πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω προτύπου
και εξακολουθούν να παρέχουν συγκρίσιµο επίπεδο επιστηµονικής ποιότητας.

Οι παρασκευαστές θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να
ζητούν παρέκκλιση από την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 57 της
25.2.2004, σ. 4).
2
( ) ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003.
(3) ΕΕ L 227 της 8.9.1993, σ. 9.
(4) ΕΕ L 161 της 29.6.1994, σ. 3.
(5) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(6) ΕΕ L 50 της 20.2.2004, σ. 44.
(7) ΕΕ L 50 της 20.2.2004, σ. 28.
(8) ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2003/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 230 της 16.9.2003, σ. 32).
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Τα ζητήµατα αναερόβιας βιοδιάσπασης, η βιοδιάσπαση των
κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των
απορρυπαντικών, καθώς και η περιεκτικότητα σε φωσφορικά
άλατα που δεν αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό θα
πρέπει να εξετασθούν από την Επιτροπή και, όπου κρίνεται
σκόπιµο, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Εν αναµονή
περαιτέρω εναρµόνισης, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν ή να ορίσουν εθνικούς κανόνες όσον αφορά τα
ανωτέρω θέµατα.
Οι πέντε οδηγίες και η σύσταση τη Επιτροπής που αναφέρονται στην αιτιολογική παράγραφο 1 και οι οποίες αντικαθίστανται µε τον παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να
καταργηθούν,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχοι και πεδίο εφαρµογής
1.
Ο παρών κανονισµός ορίζει κανόνες που αποβλέπουν στην
επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των απορρυπαντικών και των
επιφανειοδραστικών ουσιών για απορρυπαντικά στην εσωτερική
αγορά, παράλληλα µε τη διασφάλιση υψηλού βαθµού προστασίας
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
2.
Για το σκοπό αυτό, ο παρών κανονισµός εναρµονίζει τους
ακόλουθους κανόνες για τη διάθεση στην αγορά απορρυπαντικών
και επιφανειοδραστικών ουσιών για απορρυπαντικά:
— τη βιοδιασπασιµότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών που
χρησιµοποιούνται στα απορρυπαντικά,
— περιορισµούς ή απαγορεύσεις επιφανειοδραστικών ουσιών,
λόγω βιοδιασπασιµότητας,
— την πρόσθετη επισήµανση των απορρυπαντικών, συµπεριλαµβανοµένων των αλλεργιογόνων αρωµατικών ουσιών, και
— τις πληροφορίες που πρέπει να τηρούν στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και του ιατρικού προσωπικού οι
παρασκευαστές.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:
1. «απορρυπαντικό»: κάθε ουσία ή παρασκεύασµα που περιέχει
σάπωνες ή/και άλλες επιφανειοδραστικές ουσίες και προορίζεται για διαδικασίες πλύσης και καθαρισµού. Τα απορρυπαντικά
δύνανται να βρίσκονται σε οποιαδήποτε µορφή (υγρό, σκόνη,
πολτός, ράβδοι, ταµπλέτες, τεµάχια ή µορφοποιηµένα, κ.λπ.)
και να διατίθενται στην αγορά ή να χρησιµοποιούνται στις
οικίες ή για σκοπούς ιδρυµάτων ή για βιοµηχανικούς σκοπούς.
Άλλα προϊόντα που θεωρούνται ως απορρυπαντικά είναι:
— «βοηθητικά παρασκευάσµατα πλύσης», που προορίζονται
για εµποτισµό (πρόπλυση), έκπλυση ή λεύκανση ενδυµάτων, υφασµάτων οικιακής χρήσης, κ.λπ.,
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— «µαλακτικό υφασµάτων», προοριζόµενο να τροποποιεί την
υφή των υφασµάτων σε διαδικασίες που είναι συµπληρωµατικές της πλύσης των υφασµάτων,
— «παρασκεύασµα καθαρισµού», που προορίζεται για οικιακά
καθαριστικά κάθε χρήσης ή/και άλλο καθαρισµό επιφανειών (π.χ.: υλικά, προϊόντα, µηχανήµατα, µηχανικά εξαρτήµατα, µεταφορικά µέσα και συναφής εξοπλισµός,
όργανα, συσκευές, κ.λπ.),
— «άλλα παρασκευάσµατα καθαρισµού και πλύσης», προοριζόµενα για κάθε άλλη διαδικασία πλύσης και καθαρισµού.
2. «πλύση»: ο καθαρισµός ρούχων, υφασµάτων, πιάτων και άλλων
σκληρών επιφανειών,
3. «καθαρισµός»: η δραστηριότητα κατά την έννοια του προτύπου
EN ISO 862,
4. «ουσία»: τα χηµικά στοιχεία και οι ενώσεις τους στη φυσική
κατάσταση ή αποκτηµένα µε οποιαδήποτε διεργασία παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων κάθε προσθέτου που απαιτείται
για τη διατήρηση της σταθερότητας των προϊόντων και κάθε
πρόσµειξης που προκύπτει από τη χρησιµοποιούµενη διαδικασία, αλλά αποκλειοµένου οποιουδήποτε διαλύτη ο οποίος
δύναται να διαχωρισθεί χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα
της ουσίας ή να µεταβάλλεται η σύνθεσή της,
5. «παρασκεύασµα»: µείγµα ή διάλυµα που αποτελείται από δύο ή
περισσότερες ουσίες,
6. «επιφανειοδραστική ουσία»: κάθε οργανική ουσία ή/και παρασκεύασµα που χρησιµοποιείται στα απορρυπαντικά ή η οποία
έχει επιφανειοδραστικές ιδιότητες και η οποία αποτελείται από
µία ή περισσότερες υδρόφιλες οµάδες και µία ή περισσότερες
υδρόφοβες οµάδες που, λόγω της φύσης και του µεγέθους
τους, της επιτρέπουν να µειώνει την επιφανειακή τάση του
νερού, και να σχηµατίζει εκτεινόµενες µονοστιβάδες ή µονοστιβάδες προσρόφησης στη διαχωριστική επιφάνεια νερού-αέρα,
και να σχηµατίζει γαλακτώµατα ή/και µικρογαλακτώµατα ή/και
µικήλλα, και να προσροφάται στις διαχωριστικές επιφάνειες
νερού-στερεού,
7. «πρωτογενής βιοδιασπασιµότητα»: η αλλαγή του συντακτικού
τύπου (µετασχηµατισµός) µιας επιφανειοδραστικής ουσίας από
µικροοργανισµούς µε αποτέλεσµα την απώλεια των επιφανειοδραστικών ιδιοτήτων της λόγω της διάσπασης της µητρικής
ουσίας και την συνακόλουθη απώλεια της επιφανειοδραστικής
ιδιότητας, όπως µετράται µε τις µεθόδους δοκιµών που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ,
8. «τελική αερόβια βιοδιάσπαση»: το επίπεδο βιοδιάσπασης που
επιτυγχάνεται όταν η επιφανειοδραστική ουσία έχει πλήρως
διασπασθεί από µικροοργανισµούς παρουσία οξυγόνου µε
αποτέλεσµα τη διάσπασή της σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό
και ανόργανα άλατα οποιουδήποτε άλλου υπάρχοντος στοιχείου (µετατροπή σε ανόργανες ουσίες), όπως µετράται µε τις
µεθόδους δοκιµών που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ, και
σε νέα µικροβιακά κυτταρικά συστατικά (βιοµάζα),
9. «διάθεση στην αγορά»: η εισαγωγή στην κοινοτική αγορά, που
συνεπάγεται τη διάθεση σε τρίτους, είτε επί πληρωµή είτε όχι.
Η εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρείται
διάθεση στην αγορά,
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10. «παρασκευαστής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά απορρυπαντικού ή επιφανειοδραστικής ουσίας για απορρυπαντικά· ειδικότερα, ο
παραγωγός, ο εισαγωγέας, ο συσκευαστής που εργάζεται για
λογαριασµό του, ή οποιοδήποτε πρόσωπο που µεταβάλλει τα
χαρακτηριστικά απορρυπαντικού ή επιφανειοδραστικής ουσίας
για απορρυπαντικά ή δηµιουργεί ή µεταβάλλει την επισήµανσή
τους, θεωρείται παρασκευαστής. Ο διανοµέας ο οποίος δεν
µεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, την επισήµανση ή τη συσκευασία απορρυπαντικού, ή επιφανειοδραστικής ουσίας για
απορρυπαντικά, δεν θεωρείται παρασκευαστής, εκτός εάν πρόκειται για εισαγωγέα,
11. «ιατρικό προσωπικό»: πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να ασκεί ιατρικό επάγγελµα ή πρόσωπο που εργάζεται υπό τη διεύθυνση
αυτού του εξουσιοδοτηµένου να ασκεί ιατρικό επάγγελµα προσώπου, το οποίο ενεργεί για να παράσχει περίθαλψη σε
ασθενή, να κάνει διάγνωση, να χορηγεί θεραπεία, και το οποίο
δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο,
12. «ιδρυµατικό ή βιοµηχανικό απορρυπαντικό»: το απορρυπαντικό
για πλύση και καθαρισµό εκτός του οικιακού χώρου, τα οποία
εκτελούνται από ειδικευµένο προσωπικό που χρησιµοποιεί
ειδικά προϊόντα.

Άρθρο 3
∆ιάθεση στην αγορά
1.
Κατά τη διάθεσή τους στην αγορά, τα απορρυπαντικά και οι
επιφανειοδραστικές ουσίες για απορρυπαντικά που αναφέρονται στο
άρθρο 1, πληρούν τους όρους, τα χαρακτηριστικά και τα όρια που
καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό και στα παραρτήµατά του
και, ανάλογα µε την περίπτωση, στην οδηγία 98/8/ΕΚ, και σε όλη
τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες οι
οποίες είναι και δραστικές ουσίες, κατά την έννοια της οδηγίας 98/
8/ΕΚ και χρησιµοποιούνται ως απολυµαντικά εξαιρούνται από τις
διατάξεις των παραρτηµάτων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VIII του παρόντος κανονισµού, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι ή ΙΑ της οδηγίας 98/8/ΕΚ, ή
β) αποτελούν συστατικά βιοκτόνων προϊόντων που επιτρέπονται
δυνάµει του άρθρου 15 παράγραφοι 1 ή 2 της οδηγίας 98/8/
ΕΚ, ή
γ) αποτελούν συστατικά βιοκτόνων προϊόντων που επιτρέπονται
δυνάµει των µεταβατικών µέτρων ή που υπόκεινται στο δεκαετές
πρόγραµµα εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της οδηγίας
98/8/ΕΚ.
Αντίθετα, οι εν λόγω επιφανειοδραστικές ουσίες θεωρούνται απολυµαντικά και τα απορρυπαντικά των οποίων αποτελούν συστατικά
υπόκεινται στις διατάξεις επισήµανσης για τα απολυµαντικά του
παραρτήµατος VΙΙΑ.
2.
Οι παρασκευαστές απορρυπαντικών ή/και επιφανειοδραστικών
ουσιών για απορρυπαντικά είναι εγκατεστηµένοι εντός της Κοινότητας.
3.
Οι παρασκευαστές µεριµνούν για τη συµµόρφωση των απορρυπαντικών ή/και των επιφανειοδραστικών ουσιών για απορρυπαντικά προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και των
παραρτηµάτων του.
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Άρθρο 4

Περιορισµοί βάσει της βιοδιασπασιµότητας των επιφανειοδραστικών ουσιών
1. ∆υνάµει του παρόντος κανονισµού, οι επιφανειοδραστικές
ουσίες και τα απορρυπαντικά τα οποία περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες που πληρούν τα κριτήρια τη «τελικής αερόβιας βιοδιάσπασης», όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, µπορούν να διατίθενται στη αγορά χωρίς περαιτέρω περιορισµούς όσον αφορά τη
βιοδιασπασιµότητα.
2. Εάν ένα απορρυπαντικό περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες
για τις οποίες το επίπεδο τελικής αερόβιας βιοδιάσπασης είναι χαµηλότερο από το οριζόµενο στο παράρτηµα III, οι παρασκευαστές
βιοµηχανικών ή ιδρυµατικών απορρυπαντικών τα οποία περιέχουν
επιφανειοδραστικές ουσίες, ή/και επιφανειοδραστικών ουσιών για
βιοµηχανικά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά ιδρυµάτων, µπορούν
να ζητούν παρέκκλιση. Οι αιτήσεις παρέκκλισης υποβάλλονται και
η σχετική απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 6 και 9.
3. Το επίπεδο πρωτογενούς βιοδιασπασιµότητας µετράται για
όλες τις επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στα απορρυπαντικά οι οποίες αποτυγχάνουν στις δοκιµές τελικής αερόβιας βιοδιάσπασης. ∆εν χορηγείται παρέκκλιση για τις επιφανειοδραστικές
ουσίες απορρυπαντικών για τις οποίες το επίπεδο πρωτογενούς βιοδιασπασιµότητας είναι χαµηλότερο του οριζόµενου στο παράρτηµα
II.

Άρθρο 5
Χορήγηση παρέκκλισης
1. Ο παρασκευαστής ζητεί παρέκκλιση αποστέλλοντας στην
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους που αναφέρεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 1 και στην Επιτροπή, αίτηση συνοδευόµενη
από αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Τα κράτη µέλη δύνανται να θέτουν ως
προϋπόθεση για το αίτηµα παρέκκλισης την καταβολή τελών στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους. Τα τέλη αυτά, εάν υπάρχουν,
επιβάλλονται κατά αµερόληπτο τρόπο και δεν υπερβαίνουν το
κόστος διεκπεραίωσης της αίτησης.
2. Οι αιτήσεις περιλαµβάνουν τεχνικό φάκελο µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά για την αξιολόγηση των θεµάτων ασφάλειας που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη χρήση των επιφανειοδραστικών ουσιών σε απορρυπαντικά, οι οποίες δεν τηρούν
τα όρια βιοδιασπασιµότητας, όπως ορίζονται στο παράρτηµα III.
Εκτός από τα αποτελέσµατα των δοκιµών που αναφέρονται στο
παράρτηµα III, ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει τις
πληροφορίες και τα αποτελέσµατα των δοκιµών που ορίζονται στα
παραρτήµατα II και IV.
Οι δοκιµές που αναφέρονται στο παράρτηµα IV, σηµείο 4, διενεργούνται βάσει κλιµακωτής προσέγγισης. Η κλιµακωτή προσέγγιση
καθορίζεται σε έγγραφο τεχνικών οδηγιών το οποίο υιοθετείται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2 µέχρι τις
8 Απριλίου 2007. Επίσης, το εν λόγω έγγραφο θα διευκρινίζει,
κατά περίπτωση, τις δοκιµές στις οποίες θα πρέπει να εφαρµόζονται
οι αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής.
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3.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που παραλαµβάνει
αιτήσεις παρέκκλισης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, εξετάζει τα σχετικά αιτήµατα, αξιολογεί τη συµµόρφωσή τους προς τους
όρους παρέκκλισης και ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τα αποτελέσµατα εντός έξι µηνών από την παραλαβή της πλήρους
αίτησης.

Εάν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους το κρίνει αναγκαίο για
την αξιολόγηση του κινδύνου που ενδέχεται να προκληθεί από µια
ουσία ή/και ένα παρασκεύασµα, ζητά, εντός τριών µηνών από την
παραλαβή της αίτησης, περαιτέρω πληροφορίες, δοκιµές επαλήθευσης ή/και επιβεβαίωσης σχετικά µε αυτές τις ουσίες ή/και
παρασκευάσµατα ή µε τα προϊόντα µετασχηµατισµού τους, για τα
οποία έχουν λάβει κοινοποίηση ή πληροφορίες δυνάµει του παρόντος κανονισµού. Η προθεσµία για την αξιολόγηση του φακέλου
από την αρµόδια αρχή κράτους µέλους αρχίζει µόνον αφού
συµπληρωθεί ο φάκελος µε τις πρόσθετες πληροφορίες. Εάν οι
ζητούµενες πληροφορίες δεν προσκοµισθούν εντός 12 µηνών, η
αίτηση θεωρείται ατελής και, συνεπώς, άκυρη. Στην περίπτωση
αυτήν δεν εφαρµόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 2.

Εφόσον απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για τους µεταβολίτες,
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σταδιακές στρατηγικές δοκιµής,
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η µέγιστη χρήση µεθόδων δοκιµών in
vitro ή άλλων µεθόδων δοκιµών κατά τις οποίες δεν χρησιµοποιούνται ζώα.

4.
Βασιζόµενη, µεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση που πραγµατοποιεί το κράτος µέλος, η Επιτροπή µπορεί να χορηγεί παρέκκλιση
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2. Εφόσον
απαιτείται, πριν από τη χορήγηση παρέκκλισης, η Επιτροπή αξιολογεί περαιτέρω τα ζητήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3
του παρόντος άρθρου. Αποφασίζει εντός 12 µηνών από την παραλαβή της αξιολόγησης από το κράτος µέλος, πλην της περίπτωσης
του άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
οπότε η προθεσµία είναι 18 µήνες.

5.
Οι εν λόγω παρεκκλίσεις µπορούν να επιτρέπουν, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν αυστηρά τη διάθεση στην αγορά και τη
χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών που περιέχονται σε απορρυπαντικά ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της συµπληρωµατικής αξιολόγησης των κινδύνων που ορίζεται στο παράρτηµα ΙV. Οι
παρεκκλίσεις µπορούν να περιλαµβάνουν περίοδο σταδιακής
κατάργησης για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών που περιέχονται σε απορρυπαντικά. Η Επιτροπή
µπορεί να αναθεωρήσει παρέκκλιση εφόσον προκύψουν πληροφορίες οι οποίες δικαιολογούν σηµαντική αναθεώρηση του τεχνικού
φακέλου που συµπεριελήφθη στην αίτηση παρέκκλισης. Για τον
σκοπό αυτό, ο παρασκευαστής προµηθεύει, µετά από αίτηση, στην
Επιτροπή τεχνικό φάκελο που έχει ενηµερωθεί σχετικά µε τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙV παράγραφος 2. Με βάση
αυτές τις ενηµερωµένες πληροφορίες, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να παρατείνει, να τροποποιήσει ή να τερµατίσει την παρέκκλιση. Οι παράγραφοι 1 έως 4 και 6 του παρόντος άρθρου και το
άρθρο 6 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών.

6.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει τον κατάλογο των επιφανειοδραστικών ουσιών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, παράλληλα µε τους αντίστοιχους όρους ή περιορισµούς χρήσης, όπως
ορίζεται στο παράρτηµα V.
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Άρθρο 6

Προϋποθέσεις χορήγησης παρέκκλισης
1. Εφόσον η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόµενο χορήγησης
παρέκκλισης, το πράττει σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται
στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
— χρήση σε εφαρµογές περιορισµένης διασποράς µάλλον παρά σε
εφαρµογές ευρείας διασποράς,
— χρήση σε εξειδικευµένες βιοµηχανικές εφαρµογές ή/και εφαρµογές σε οργανισµούς µόνο,
— ο κίνδυνος για το περιβάλλον ή την υγεία που τίθεται από τον
όγκο των πωλήσεων και το διάγραµµα χρήσης στην Κοινότητα
είναι µικρός σε σύγκριση µε τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη,
συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων για την ασφάλεια των
τροφίµων και την υγιεινή.
2. Για όσο διάστηµα η Επιτροπή δεν αποφαίνεται επί αιτήσεως
παρέκκλισης, η συγκεκριµένη επιφανειοδραστική ουσία µπορεί να
εξακολουθεί να διατίθεται στην αγορά και να χρησιµοποιείται, υπό
τον όρο ότι ο παρασκευαστής µπορεί να αποδείξει ότι η επιφανειοδραστική ουσία εχρησιµοποιείτο ήδη στην κοινοτική αγορά κατά
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού και ότι
το αίτηµα παρέκκλισης είχε υποβληθεί εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία αυτήν.
3. Εάν η Επιτροπή αρνηθεί να χορηγήσει παρέκκλιση, το πράττει
εντός 12 µηνών από την παραλαβή, από κράτος µέλος, της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, πλην της
περίπτωσης του άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, οπότε η προθεσµία είναι 18 µήνες. Μπορεί να ορίζει
µεταβατική περίοδο κατά την οποία η διάθεση στην αγορά και η
χρήση της συγκεκριµένης επιφανειοδραστικής ουσίας καταργείται
σταδιακά. Η µεταβατική αυτή περίοδος δεν υπερβαίνει τα δύο έτη
από την ηµεροµηνία της απόφασης της Επιτροπής.
4. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στο παράρτηµα VI τον κατάλογο επιφανειοδραστικών ουσιών για τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι δεν
είναι σύµφωνες προς τον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 7
∆οκιµή επιφανειοδραστικών ουσιών
Όλες οι δοκιµές που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και στα
παραρτήµατα II, III, IV και VIII διενεργούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρονται στο παράρτηµα I.1 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δοκιµών που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93. Για το σκοπό αυτόν, αρκεί να
εφαρµόζεται είτε το πρότυπο EN ISO/IEC είτε οι αρχές της ορθής
εργαστηριακής πρακτικής, εξαιρουµένων των δοκιµών για τις οποίες
οι αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής είναι υποχρεωτικές.
Εάν οι επιφανειοδραστικές ουσίες χρησιµοποιούνται σε απορρυπαντικά που είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος
του ανωτέρω προτύπου, οι υπάρχουσες δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν βάσει των καλύτερων διαθέσιµων επιστηµονικών γνώσεων
και οι οποίες διενεργήθηκαν σύµφωνα µε πρότυπο συγκρίσιµο µε
εκείνα που αναφέρονται στο παράρτηµα I µπορούν να γίνονται
δεκτές κατά περίπτωση. Ο παρασκευαστής ή το κράτος µέλος
µπορεί να υποβάλλει στην Επιτροπή κάθε περίπτωση για την οποία
υπάρχει αµφιβολία ή διαφωνία. Στη συνέχεια, λαµβάνεται απόφαση
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.
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Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των κρατών µελών
1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν την ή τις αρµόδιες αρχές που είναι
επιφορτισµένες µε τη γνωστοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη διαχείριση του παρόντος κανονισµού και γνωστοποιούν στην Επιτροπή την πλήρη ονοµασία και διεύθυνση των
αρχών αυτών.
2.
Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη µέλη και στην
Επιτροπή τον κατάλογο των εγκεκριµένων εργαστηρίων, µε την
πλήρη ονοµασία και διεύθυνσή τους, τα οποία είναι αρµόδια και
εξουσιοδοτηµένα για τη διενέργεια των δοκιµών που απαιτούνται
δυνάµει του παρόντος κανονισµού. Τα κράτη µέλη αποδεικνύουν
την ικανότητα των ανωτέρω εργαστηρίων σύµφωνα µε το πρότυπο
EN ISO/IEC 17025 που αναφέρεται στο παράρτηµα I.1. Η
απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρούται εφόσον το κράτος µέλος
έχει ελέγξει τη συµµόρφωση των εργαστηρίων προς τις αρχές της
ορθής εργαστηριακής πρακτικής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της οδηγίας 2004/9/ΕΚ.
3.
Όταν µη αρµόδια αρχή κράτους µέλους έχει βάσιµους
λόγους να θεωρεί ότι ένα εγκεκριµένο εργαστήριο δεν διαθέτει την
ικανότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2, θέτει το ζήτηµα στο
πλαίσιο της επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 12. Εάν η
Επιτροπή αποφασίσει ότι το εργαστήριο δεν διαθέτει την απαιτούµενη ικανότητα, η ονοµασία του εγκεκριµένου εργαστηρίου αφαιρείται από τον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 4.
Εφαρµόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 2, πλην των περιπτώσεων
των εργαστηρίων που ισχυρίζονται ότι τηρούν τις απαιτήσεις ορθής
εργαστηριακής πρακτικής, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις περί
µη συµµόρφωσης των άρθρων 5 και 6 της οδηγίας 2004/9/ΕΚ.
4.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει τους καταλόγους των αναφερόµενων
στην παράγραφο 1 αρµοδίων αρχών και των αναφερόµενων στην
παράγραφο 2 εγκεκριµένων εργαστηρίων, άπαξ ετησίως στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, εφόσον έχουν γίνει
µεταβολές.

Άρθρο 9
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι παρασκευαστές
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κατάλληλων δοκιµών. Επιπροσθέτως, πρέπει να παρέχει τεκµηρίωση
σχετικά µε τις διενεργηθείσες δοκιµές προκειµένου να αποδείξει τη
συµµόρφωση προς τον παρόντα κανονισµό και το δικαίωµά του να
απολαύει των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σχετικά µε τα αποτελέσµατα
των δοκιµών, εκτός των αποτελεσµάτων δοκιµών που έχουν πλέον
καταστεί κοινό κτήµα.
3. Οι παρασκευαστές που διαθέτουν στην αγορά τα παρασκευάσµατα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό διαθέτουν
αµελλητί και δωρεάν, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, σε οποιοδήποτε
ιατρικό προσωπικό, δελτίο στοιχείων, όπως ορίζεται στο παράρτηµα
VII µέρος Γ.
Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωµα ενός κράτους µέλους να
απαιτήσει να διατεθεί αυτό το δελτίο στοιχείων σε συγκεκριµένο
δηµόσιο φορέα στον οποίον το κράτος µέλος έχει αναθέσει το έργο
της παροχής των πληροφοριών αυτών στο ιατρικό προσωπικό.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δελτίο στοιχείων τηρούνται
ως εµπιστευτικές από το συγκεκριµένο δηµόσιο φορέα και το ιατρικό προσωπικό και χρησιµοποιούνται µόνο για ιατρικούς σκοπούς.

Άρθρο 10
Μέτρα ελέγχου
1. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µπορούν να εφαρµόζουν, οσάκις ενδείκνυται, όλα τα απαιτούµενα µέτρα ελέγχου σε
απορρυπαντικά που διατίθενται στην αγορά τα οποία εξασφαλίζουν
ότι το προϊόν είναι σύµφωνο προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Η µέθοδος αναφοράς είναι οι δοκιµές και οι αναλυτικές
µέθοδοι που αναφέρονται στο παράρτηµα VIII. Τα εν λόγω µέτρα
ελέγχου δεν υποχρεώνουν τους παρασκευαστές να επαναλαµβάνουν
δοκιµές που έχουν διενεργηθεί από εργαστήρια που πληρούν τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, ή να
καταβάλλουν το αντίτιµο οποιασδήποτε επανάληψης ή συµπληρωµατικής δοκιµής, υπό τον όρο ότι η αρχική δοκιµή απέδειξε τη συµµόρφωση των απορρυπαντικών ή των επιφανειοδραστικών ουσιών
που χρησιµοποιούνται ως συστατικά σε απορρυπαντικά προς τον
παρόντα κανονισµό.

— πληροφορίες σχετικά µε ένα ή περισσότερα αποτελέσµατα των
δοκιµών που αναφέρονται στο παράρτηµα III,

2. Σε περίπτωση υπόνοιας ότι µία δοκιµή διενεργηθείσα
σύµφωνα µε τις µεθόδους που αναφέρονται στα παραρτήµατα II,
III, IV ή VIII κατέληξε σε εσφαλµένα θετικά αποτελέσµατα, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους απευθύνουν κοινοποίηση στην Επιτροπή, και η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12
παράγραφος 2, επαληθεύει τα αποτελέσµατα αυτά και λαµβάνει τα
απαιτούµενα µέτρα.

— για τις επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν επιτυγχάνουν στις
δοκιµές που ορίζονται στο παράρτηµα III και για τις οποίες έχει
υποβληθεί αίτηση παρέκκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 5:

Άρθρο 11

1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ,
οι παρασκευαστές που διαθέτουν στην αγορά ουσίες ή/και παρασκευάσµατα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό πρέπει
να θέτουν στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών:

i) τεχνικό φάκελο σχετικά µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών
που ορίζονται στο παράρτηµα II,
ii) τεχνικό φάκελο σχετικά µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών
και τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτηµα IV.
2.
Όταν ουσίες ή/και παρασκευάσµατα που καλύπτονται από
τον παρόντα κανονισµό διατίθενται στην αγορά, ο παρασκευαστής
είναι υπεύθυνος για την ορθή διενέργεια των προαναφερόµενων

Επισήµανση
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν µε την επιφύλαξη
των διατάξεων σχετικά µε την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την
επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων οι
οποίες περιλαµβάνονται στις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/
ΕΚ.
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2.
Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται µε
ευανάγνωστους, εµφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες στις συσκευασίες εντός των οποίων τα απορρυπαντικά διατίθενται προς
πώληση στους καταναλωτές:

8.4.2004

2. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις ή προσθήκες που απαιτούνται
για την εφαρµογή των κανόνων του παρόντος κανονισµού στα
απορρυπαντικά µε διαλύτες, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 12 παράγραφος 2.

α) η ονοµασία και η εµπορική ονοµασία του προϊόντος·
β) η ονοµασία ή η εµπορική επωνυµία ή το εµπορικό σήµα και η
πλήρης διεύθυνση και αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου για
τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά·
γ) η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει, και ο
αριθµός τηλεφώνου από όπου µπορεί να αποκτηθεί το δελτίο
στοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.
Οι ίδιες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα των απορρυπαντικών που µεταφέρονται χύµα.
3.
Η συσκευασία των απορρυπαντικών πρέπει να αναφέρει τη
σύνθεση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παραρτήµατος VΙΙ
µέρος Α. Πρέπει επίσης να αναφέρει οδηγίες χρήσης και ειδικές
προφυλάξεις, εφόσον απαιτείται.
4.
Επιπλέον, η συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται
στο ευρύ κοινό µε προορισµό να χρησιµοποιηθούν ως απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων αναγράφει τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο παράρτηµα VII µέρος Β.
5.
Εάν ένα κράτος µέλος απαιτεί, στο έδαφός του, την επισήµανση στην ή τις εθνικές γλώσσες, ο παρασκευαστής και ο διανοµέας συµµορφώνονται προς την εν λόγω απαίτηση όσον αφορά τις
πληροφορίες που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4.
6.
Οι παράγραφοι 1 έως 5 ισχύουν υπό την επιφύλαξη των
ισχυόντων εθνικών κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους οι γραφικές
αναπαραστάσεις φρούτων που ενδέχεται να οδηγήσουν το χρήστη
σε εσφαλµένη χρήση υγρών προϊόντων δεν εµφαίνονται στη συσκευασία µε την οποία τα απορρυπαντικά διατίθενται προς πώληση
στον καταναλωτή.

Άρθρο 12
∆ιαδικασία επιτροπής
1.

Ρήτρα ελεύθερης κυκλοφορίας
Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν, ούτε περιορίζουν ή παρεµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά απορρυπαντικών ή/και επιφανειοδραστικών ουσιών για απορρυπαντικά που πληρούν τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισµού, για λόγους που αναφέρονται στον παρόντα
κανονισµό.
Εν αναµονή περαιτέρω εναρµόνισης, τα κράτη µέλη µπορούν να
διατηρήσουν ή να ορίσουν εθνικούς κανόνες όσον αφορά τη χρήση
των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά.

Άρθρο 15
Ρήτρα διασφάλισης
1. Εάν ένα κράτος µέλος έχει βάσιµους λόγους να θεωρεί ότι
ένα συγκεκριµένο απορρυπαντικό, καίτοι πληροί τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισµού, συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια ή την
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή κίνδυνο για το περιβάλλον,
µπορεί να απαγορεύει προσωρινά στο έδαφός του τη διάθεση του
εν λόγω απορρυπαντικού στην αγορά ή να την εξαρτά προσωρινά
από ειδικούς όρους.
Το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως σχετικά τα άλλα
κράτη µέλη και την Επιτροπή και αιτιολογεί την απόφασή του.
2. Ύστερα από διαβούλευση των κρατών µελών ή, εφόσον
ενδείκνυται, της αρµόδιας τεχνικής ή επιστηµονικής επιτροπής της
Επιτροπής, λαµβάνεται σχετική απόφαση εντός ενενήντα ηµερών,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

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

Άρθρο 14

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 13
Προσαρµογή των παραρτηµάτων
1.
Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρµογή των
παραρτηµάτων θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
12 παράγραφος 2 και, όπου είναι δυνατόν, χρησιµοποιούν ευρωπαϊκά πρότυπα.

Άρθρο 16
Ανασκόπηση
1. Μέχρι τις 8 Απριλίου 2007, η Επιτροπή αξιολογεί, υποβάλλει
σχετική έκθεση και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τη χρήση των φωσφορικών αλάτων, µε σκοπό την
βαθµιαία κατάργησή τους ή τον περιορισµό σε ειδικές εφαρµογές.
2. Μέχρι τις 8 Απριλίου 2009, η Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βιοδιασπασιµότητα των επιφανειοδραστικών
ουσιών και αξιολογεί, υποβάλει σχετική έκθεση και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε:
— την αναερόβια βιοδιάσπαση,
— τη βιοδιάσπαση των κυρίων µη επιφανειοδραστικών οργανικών
συστατικών των απορρυπαντικών.
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Άρθρο 17

Άρθρο 18

Νοµοθεσία προς αντικατάσταση

Κυρώσεις

1.
Οι ακόλουθες οδηγίες καταργούνται από την 8η Οκτωβρίου
2005:

1.

Το αργότερο 8 Οκτωβρίου 2005, τα κράτη µέλη θεσπίζουν:

— κατάλληλα νοµικά ή διοικητικά µέτρα για να αντιµετωπίζουν
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισµού, και

— οδηγία 73/404/ΕΟΚ,
— οδηγία 73/405/ΕΟΚ,

— αποτρεπτικές, αποτελεσµατικές και αναλογικές κυρώσεις για
κάθε τέτοια παράβαση.

— οδηγία 82/242/ΕΟΚ,
— οδηγία 82/243/ΕΟΚ και
— οδηγία 86/94/ΕΟΚ.
2.
Η σύσταση 89/542/EΟΚ καταργείται από την 8η Οκτωβρίου
2005.
3.
Οι παραποµπές στις καταργούµενες οδηγίες θεωρούνται ως
παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.
4.
Κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη καταργούν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές τους διατάξεις που έχουν θεσπισθεί σύµφωνα µε τις
οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή σύµφωνα µε τη
σύσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Συµπεριλαµβάνονται µέτρα που επιτρέπουν την παρακράτηση
παρτίδων απορρυπαντικών τα οποία δεν πληρούν τον παρόντα
κανονισµό.
2.

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει 8 Οκτωβρίου 2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Στρασβούργο, 31 Μαρτίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πρότυπα διαπίστευσης, ορθή εργαστηριακή πρακτική και προστασία των ζώων όσον αφορά τα εργαστήρια που είναι
ικανά και εξουσιοδοτηµένα να παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των απορρυπαντικών προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού και των παραρτηµάτων του
1. Πρότυπα εφαρµοζόµενα σε επίπεδο εργαστηρίων:
EN ISO/IEC/17025, Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων.
Οδηγία 2004/10/ΕΚ.
Οδηγία 86/609/ΕΟΚ.
2. Πρότυπα εφαρµοζόµενα σε επίπεδο φορέων διαπίστευσης και αρχές παρακολούθησης της ορθής εργαστηριακής πρακτικής:
EN 45003, Σύστηµα διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιµών και διακρίβωσης — Γενικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και την
αναγνώριση.
Οδηγία 2004/9/ΕΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΒΙΟ∆ΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
Η πρωτογενής βιοδιασπασιµότητα µετράται µε τον προσδιορισµό της εναποµένουσας ποσότητας µητρικών επιφανειοδραστικών
ουσιών σε υγρά που έχουν βιοδιασπαστεί. Στην αρχή του παρόντος παραρτήµατος παρατίθεται κατάλογος των µεθόδων δοκιµών
που είναι κοινές σε όλες τις κατηγορίες επιφανειοδραστικών ουσιών και, στη συνέχεια, στις ενότητες A έως ∆, αναφέρονται οι
διαδικασίες αναλυτικών δοκιµών που είναι ειδικές για κάθε κατηγορία επιφανειοδραστικών ουσιών.
Ως κριτήριο επιτυχίας για τις δοκιµές πρωτογενούς βιοδιασπασιµότητας ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 80 %, όπως µετράται
σύµφωνα µε τις ακόλουθες µεθόδους δοκιµών.
Η µέθοδος αναφοράς για την εργαστηριακή δοκιµή των επιφανειοδραστικών ουσιών στον παρόντα κανονισµό βασίζεται στη «διαδικασίας επιβεβαιωτικής δοκιµής» της µεθόδου του ΟΟΣΑ, που περιγράφεται στο παράρτηµα VIII.1. Η τροποποίηση της διαδικασίας επιβεβαιωτικής δοκιµής επιτρέπεται, µε τον όρο ότι τηρείται το πρότυπο EN ISO 11733.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ
(1) Η µέθοδος του ΟΟΣΑ που δηµοσιεύτηκε στην τεχνική έκθεση του ΟΟΣΑ της 11ης Ιουνίου 1976 µε τίτλο «Proposed Method for the Determination of the Biodegradability of Surfactants in Synthetic Detergents» (πρόταση µεθόδου για τον
προσδιορισµό της βιοδιασπασιµότητας των επιφανειοδραστικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στα συνθετικά απορρυπαντικά).
(2) Η µέθοδος που εφαρµόζεται στη Γαλλία, η οποία εγκρίθηκε µε το «διάταγµα της 24ης ∆εκεµβρίου 1987» που δηµοσιεύτηκε
στο Journal Officiel de la République française της 30ής ∆εκεµβρίου 1987, σ. 15385, και µε το πρότυπο NF 73-260
του Ιουνίου 1981, το οποίο εκδόθηκε από την Association française de normalisation (AFNOR).
(3) Η µέθοδος που εφαρµόζεται στη Γερµανία, η οποία καθιερώθηκε µε τον κανονισµό «Verordnung uber die Abbaubarkeit
anionischer und nichtionischer grenzflachenaktiver Stoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln» της 30ής Ιανουαρίου
1977, που δηµοσιεύτηκε στο Bundesgesetzblatt του 1977, µέρος I, σ. 244, όπως αναφέρεται στον κανονισµό για την τροποποίηση του κανονισµού της 4ης Ιουνίου 1986, που δηµοσιεύτηκε στο Bundesgesetzblatt του 1986, µέρος I, σ. 851.
(4) Η µέθοδος που εφαρµόζεται στο Ηνωµένο Βασίλειο µε την ονοµασία «Porous Pot Test», η οποία περιγράφεται στην τεχνική
έκθεση αριθ. 70 (1978) του Water Research Centre.
(5) Η «διαδικασία επιβεβαιωτικής δοκιµής» της µεθόδου του ΟΟΣΑ, που περιγράφεται στο παράρτηµα VIII.1 (συµπεριλαµβανοµένων πιθανών αλλαγών των όρων εφαρµογής που προτείνονται στο πρότυπο EN ISO 11733). Η εν λόγω µέθοδος
συνιστά επίσης τη µέθοδο αναφοράς που χρησιµοποιείται για τη διευθέτηση των διαφορών.
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΑΝΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Οι ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των δοκιµών, µε τη µέθοδο της αντιδρώσας στο κυανούν
του µεθυλενίου ουσίας (MBAS) σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτηµα VIII.2.
Για τις ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν αντιδρούν στην προαναφερόµενη µέθοδο MBAS, ή όταν κρίνεται καταλληλότερο για λόγους αποτελεσµατικότητας ή ακρίβειας, πρέπει να εφαρµόζονται κατάλληλες ειδικές ενόργανες αναλύσεις όπως
η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) ή η αεριοχρωµατογραφία (GC). ∆είγµατα της εν λόγω καθαρής επιφανειοδραστικής ουσίας παρέχονται από τον παρασκευαστή στις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών κατόπιν σχετικού αιτήµατος.
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΜΗ ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Οι µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των δοκιµών, µε τη µέθοδο της αντιδρώσας στο βισµούθιο ουσίας (BiAS), σύµφωνα µε τη διαδικασία ανάλυσης που ορίζεται στο Παράρτηµα VIII.3.
Για τις µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν αντιδρούν στην προαναφερόµενη µέθοδο BiAS, ή όταν κρίνεται καταλληλότερο για λόγους αποτελεσµατικότητας ή ακρίβειας, πρέπει να εφαρµόζονται κατάλληλες ειδικές ενόργανες αναλύσεις όπως
η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) ή η αεριοχρωµατογραφία (GC). ∆είγµατα της εν λόγω καθαρής επιφανειοδραστικής ουσίας παρέχονται από τον παρασκευαστή στις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών κατόπιν σχετικού αιτήµατος.
Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Οι κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των δοκιµών, µε τη µέθοδο της αντιδρώσας στο κυανούν
της δισουλφίνης ουσίας (DBAS), σύµφωνα µε τις ακόλουθες διαδικασίες DBAS:
τη µέθοδο που εφαρµόζεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, (1989) DIN 38 409 — Ausgabe: 1989-07.
Για τις κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν αντιδρούν στην προαναφερόµενη µέθοδο δοκιµής, ή όταν κρίνεται καταλληλότερο για (δεόντως αιτιολογηµένους) λόγους αποτελεσµατικότητας ή ακρίβειας, πρέπει να εφαρµόζονται κατάλληλες ειδικές
ενόργανες αναλύσεις όπως η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) ή η αεριοχρωµατογραφία (GC). ∆είγµατα της εν
λόγω καθαρής επιφανειοδραστικής ουσίας παρέχονται από τον παρασκευαστή στις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών
κατόπιν σχετικού αιτήµατος.
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∆. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Οι αµφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των δοκιµών, µέσω ανάλυσης που διενεργείται µε τις
ακόλουθες µεθόδους:
1. Ελλείψει κατιονικών ουσιών:
Τη µέθοδο που χρησιµοποιείται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, (1989) DIN 38 409-Teil 20.
2. Άλλως:
Τη µέθοδο Orange II (Boiteux, 1984).
Για τις αµφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν αντιδρούν στις προαναφερόµενες δοκιµές, ή όταν κρίνεται καταλληλότερο για (δεόντως αιτιολογηµένους) λόγους αποτελεσµατικότητας ή ακρίβειας, πρέπει να εφαρµόζονται κατάλληλες
ειδικές ενόργανες αναλύσεις όπως η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) ή η αεριοχρωµατογραφία (GC). ∆είγµατα της εν λόγω καθαρής επιφανειοδραστικής ουσίας παρέχονται από τον παρασκευαστή στις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών κατόπιν σχετικού αιτήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ «ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟ∆ΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ) ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
A. Η µέθοδος αναφοράς για την εργαστηριακή δοκιµή τελικής βιοδιασπασιµότητας των επιφανειοδραστικών ουσιών στον
παρόντα κανονισµό βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 14593: 1999 (δοκιµή υπερκείµενης φάσης CO2)
Οι επιφανειοδραστικές ουσίες στα απορρυπαντικά θεωρούνται βιοδιασπάσιµες εφόσον το επίπεδο βιοδιασπασιµότητας (µετατροπή σε ανόργανες ουσίες) που µετράται βάσει µίας εκ των ακόλουθων πέντε δοκιµών (1) ισούται µε τουλάχιστον 60 %
εντός είκοσι οκτώ ηµερών:
1. πρότυπο EN ISO 14593: 1999. Ποιότητα νερού — Αξιολόγηση της τελικής αερόβιας βιοδιασπασιµότητας οργανικών
ενώσεων σε υδάτινο περιβάλλον. — Μέθοδος µε ανάλυση ανόργανου άνθρακα σε σφραγισµένα δοχεία (δοκιµή υπερκείµενης φάσης µε CO2). Να µην χρησιµοποιείται το προεγκλιµατισµένο εµβόλιο. Η αρχή του δεκαηµέρου δεν εφαρµόζεται.
(Μέθοδος αναφοράς).
2. Mέθοδος της οδηγίας 67/548/EΟΚ παράρτηµα V.Γ.4-Γ [Μεταβολή συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) —
Τροποποιηµένη µέθοδος Sturm]: Να µην χρησιµοποιείται το προεγκλιµατισµένο εµβόλιο. Η αρχή του δεκαηµέρου δεν
εφαρµόζεται.
3. Mέθοδος της οδηγίας 67/548/EΟΚ παράρτηµα V.Γ.4-E (Κλειστή φιάλη): Να µην χρησιµοποιείται το προεγκλιµατισµένο
εµβόλιο. Η αρχή του δεκαηµέρου δεν εφαρµόζεται.
4. Mέθοδος της οδηγίας 67/548/EΟΚ παράρτηµα V.Γ.4-∆ (Μανοµετρική αναπνευσιοµετρία): Να µην χρησιµοποιείται το
προεγκλιµατισµένο εµβόλιο. Η αρχή του δεκαηµέρου δεν εφαρµόζεται.
5. Mέθοδος της οδηγίας 67/548/EΟΚ παράρτηµα V.Γ.4-ΣΤ (MITI: Υπουργείο ∆ιεθνούς Εµπορίου και Βιοµηχανίας —
Ιαπωνία): Να µην χρησιµοποιείται το προεγκλιµατισµένο εµβόλιο. Η αρχή του δεκαηµέρου δεν εφαρµόζεται.
B. Ανάλογα µε τα φυσικά χαρακτηριστικά της επιφανειοδραστικής ουσίας, µπορεί να χρησιµοποιείται µία από τις παρακάτω
µεθόδους εφόσον αιτιολογείται δεόντως (2). Σηµειωτέον ότι το κριτήριο επιτυχίας των εν λόγω µεθόδων που ορίζεται τουλάχιστον στο 70 % πρέπει να θεωρείται ισοδύναµο προς το κριτήριο επιτυχίας του τουλάχιστον 60 % το οποίο αναφέρεται στις
µεθόδους του ανωτέρω σηµείου A. Η καταλληλότητα της επιλογής των ακόλουθων µεθόδων αποφασίζεται κατόπιν κατά
περίπτωση επιβεβαίωσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού.
1. Mέθοδος της οδηγίας 67/548/EΟΚ παράρτηµα V.Γ.4-A [Ελάττωση διαλυµένου οργανικού άνθρακα (DOC)]. Να µην
χρησιµοποιείται το προεγκλιµατισµένο εµβόλιο. Η αρχή του δεκαηµέρου δεν εφαρµόζεται. Το κριτήριο επιτυχίας για τη
βιοδιασπασιµότητα, που µετράται σύµφωνα µε την εν λόγω δοκιµή, πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 70 % εντός
είκοσι οκτώ ηµερών.
2. Μέθοδος της οδηγίας 67/548/EΟΚ παράρτηµα V.Γ.4-B [Τροποποιηµένη βασική µέθοδος του ΟΟΣΑ (screening test) —
Ελάττωση διαλυµένου οργανικού άνθρακα (DOC)]. Να µην χρησιµοποιείται το προεγκλιµατισµένο εµβόλιο. Η αρχή του
δεκαηµέρου δεν εφαρµόζεται. Το κριτήριο επιτυχίας για τη βιοδιασπασιµότητα, που µετράται σύµφωνα µε την εν λόγω
δοκιµή, πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 70 % εντός είκοσι οκτώ ηµερών.
Σηµείωση: Όλες οι προαναφερόµενες µέθοδοι της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συµβουλίου περιλαµβάνονται επίσης στην έκδοση
Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union. Part 2: «Testing Methods». Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1997. ISBN 92-828-0076-8.

(1) Οι εν λόγω πέντε δοκιµές έχουν αποδειχθεί οι καταλληλότερες για τις επιφανειοδραστικές ουσίες.
(2) Οι µέθοδοι DOC µπορούν να παράγουν αποτελέσµατα σχετικά µε την εξάλειψη και όχι µε την τελική βιοδιάσπαση. Η µανοµετρική αναπνευσιοµετρία και η µέθοδος MITI δεν κρίνονται κατάλληλες σε ορισµένες περιπτώσεις επειδή η αρχική υψηλή συγκέντρωση κατά τη δοκιµή ενδέχεται
να λειτουργεί παρεµποδιστικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Συµπληρωµατική αξιολόγηση του κινδύνου για τις επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στα απορρυπαντικά
Για τις επιφανειοδραστικές ουσίες για τις οποίες υπάρχει αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου στο πλαίσιο της οδηγίας
93/67/ΕΟΚ ή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 και των εγγράφων τεχνικής
καθοδήγησης, αυτή η αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να εξετάζεται παράλληλα µε τη συµπληρωµατική αξιολόγηση του κινδύνου που διενεργείται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού.
Η συµπληρωµατική αξιολόγηση του κινδύνου που διενεργείται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, σε περίπτωση που
θεωρείται πιθανόν να παραχθούν ανθεκτικοί µεταβολίτες, πρέπει να εξετάζεται στη συνάρτηση αξιολογήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί βάσει της οδηγίας 93/67/ΕΟΚ ή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93. Τούτο πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση
και ιδίως βάσει των αποτελεσµάτων των δοκιµών που αναφέρονται στο µέρος 3.
Η µελέτη πρέπει να καλύπτει τη υδάτινη συνιστώσα του περιβάλλοντος. Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος
2, µπορεί να ζητεί, κατά περίπτωση, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε ειδικά ζητήµατα αξιολόγησης των κινδύνων. Οι
συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να περιλαµβάνουν άλλες συνιστώσες του περιβάλλοντος, όπως η ιλύς καθαρισµού
λυµάτων και το έδαφος. Καθορίζεται κλιµακωτή προσέγγιση όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον τεχνικό
φάκελο που αναφέρεται στα άρθρα 5 και 9. Ο φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται
κατωτέρω, στα σηµεία 1, 2 και 3.
Ωστόσο, προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι δοκιµές και να ιδίως να αποφεύγονται οι άσκοπες δοκιµές σε ζώα, οι συµπληρωµατικές µελέτες που αναφέρονται στο σηµείο 4.2.2 θα πρέπει να ζητούνται µόνο εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες και αναλογικές. Σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά το εύρος των απαιτούµενων συµπληρωµατικών πληροφοριών, µπορεί
να λαµβάνεται απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, οι κατευθυντήριες γραµµές που περιλαµβάνονται στο παρόν παράρτηµα σχετικά µε τις αποφάσεις για τη χορήγηση παρέκκλισης µπορούν να προσαρµόζονται, όπου ενδείκνυται, βάσει της κτηθείσας πείρας.
1.

Ταυτότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας (σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος VII.Α της οδηγίας 67/548/
EΟΚ)

1.1.

Ονοµασία

1.1.1. Ονοµασίες κατά την ονοµατολογία IUPAC
1.1.2. Άλλες ονοµασίες
1.1.3. Αριθµός CAS και ονοµασία CAS (εάν υπάρχουν)
1.1.4. Αριθµοί Einecs (1) ή Elincs (2) (εάν υπάρχουν)
1.2.

Mοριακός και συντακτικός τύπος

1.3.

Σύνθεση της επιφανειοδραστικής ουσίας

2.

Πληροφορίες για την επιφανειοδραστική ουσία

2.1.

Ποσότητες της επιφανειοδραστικής ουσίας που χρησιµοποιούνται στα απορρυπαντικά

2.2.

Οι πληροφορίες σχετικά µε τους τύπους χρήσης οι οποίες παρέχονται στο παρόν τµήµα πρέπει να επαρκούν για την
κατά προσέγγιση αλλά ρεαλιστική εκτίµηση της αντίδρασης και της έκθεσης του περιβάλλοντος στην επιφανειοδραστική
ουσία όπως αυτές σχετίζονται µε τη χρήση της επιφανειοδραστικής ουσίας στα απορρυπαντικά. Οι πληροφορίες πρέπει
να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
— σηµασία της εφαρµογής (κοινωνιακή αξία),
— όροι χρησιµοποίησης (σενάριο απελευθέρωσης),
— όγκος χρήσης,
— ύπαρξη και καταλληλότητα εναλλακτικών λύσεων (εκτιµήσεις επιδόσεων και οικονοµίας),
— αξιολόγηση συναφών περιβαλλοντικών πληροφοριών.

3.

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενους ανθεκτικούς µεταβολίτες
Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για την τοξικότητα των υγρών που εκρέουν από τις δοκιµές. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία σχετικά µε την ταυτότητα των υπολειµµάτων, είναι δυνατόν να ζητούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο
σηµείο 4.2.1, ανάλογα µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο, τη σηµασία και την ποιότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας που
χρησιµοποιείται στα απορρυπαντικά. Σε περίπτωση αντιφατικών στοιχείων, είναι δυνατόν να λαµβάνεται απόφαση
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2.

(1) Ευρωπαϊκός Kατάλογος των Εµπορικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Eµπόριο.
(2) Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιηµένων Χηµικών Ουσιών.
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Συµπληρωµατικές µελέτες

4.1.

∆οκιµές βιοδιασπασιµότητας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.1.1. Εγκλιµατισµός του εµβολίου στην ουσία
Οποιαδήποτε από τις προτιµώµενες δοκιµές που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ µπορεί να πραγµατοποιείται µε εγκλιµατισµό του εµβολίου στην ουσία προκειµένου να αποδεικνύεται η σηµασία της προηγούµενης προσαρµογής για την επιφανειοδραστική ουσία.
4.1.2. ∆οκιµές εγγενούς βιοδιασπασιµότητας
Πρέπει να περιλαµβάνεται τουλάχιστον µία από τις παρακάτω αναφερόµενες δοκιµές:
— µέθοδος της οδηγίας 67/548/EΟΚ, παράρτηµα V.Γ.12 (Τροποποιηµένη δοκιµή SCAS),
— µέθοδος της οδηγίας 67/548/EΟΚ, παράρτηµα V.Γ.9 (Zahn-Wellens).
Η αποτυχία στις δοκιµές εγγενούς βιοδιασπασιµότητας αποτελεί ένδειξη ανθεκτικότητας που µπορεί να θεωρηθεί, κατά
κανόνα, επαρκές στοιχείο για να απαγορευθεί η διάθεση της συγκεκριµένης επιφανειοδραστικής ουσίας στην αγορά εκτός
των περιπτώσεων κατά τις οποίες, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 6, δεν κρίνεται ότι είναι σκόπιµο να απορριφθεί η
αίτηση παρέκκλισης.
4.1.3. ∆οκιµές βιοδιασπασιµότητας προσοµοίωσης ενεργοποιηµένης ιλύος
Πρέπει να περιλαµβάνονται οι παρακάτω αναφερόµενες δοκιµές:
— µέθοδος της οδηγίας 67/548/EΟΚ, παράρτηµα V.Γ.10 (συµπεριλαµβανοµένων των πιθανών µεταβολών των όρων
εφαρµογής που προτείνονται στο πρότυπο ΕΝ ISO 11733).
Η αποτυχία στις δοκιµές βιοδιασπασιµότητας προσοµοίωσης ενεργοποιηµένης ιλύος αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας
ελευθέρωσης µεταβολιτών κατά την επεξεργασία των λυµάτων, που µπορεί να θεωρηθεί, κατά κανόνα, ως ένδειξη της
ανάγκης για πληρέστερη αξιολόγησης των κινδύνων.
4.2.

Έλεγχος της τοξικότητας των υγρών που εκρέουν από δοκιµές βιοδιάσπασης
Στοιχεία για την τοξικότητα των υγρών που εκρέουν από δοκιµές πρέπει να παρέχονται σχετικά µε:

4.2.1. Χηµικές και φυσικές πληροφορίες, όπως:
— η ταυτότητα του µεταβολίτη (και µέσα ανάλυσης µε τα οποία διαπιστώθηκε),
— οι βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες [υδατοδιαλυτότητα, συντελεστής κατανοµής σε µείγµα οκτανόλης/νερού
(Log Po/w) κ.λπ.].
4.2.2. Επιπτώσεις στους οργανισµούς. ∆οκιµές που πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε τις αρχές της ορθής εργαστηριακής
πρακτικής
Ψάρια: η συνιστώµενη δοκιµή είναι η προβλεπόµενη στο παράρτηµα V.Γ.1 της οδηγίας 67/548/EΟΚ
Daphnia: η συνιστώµενη δοκιµή είναι η προβλεπόµενη στο παράρτηµα V.Γ.2 της οδηγίας 67/548/EΟΚ
Φύκη: η συνιστώµενη δοκιµή είναι η προβλεπόµενη στο παράρτηµα V.Γ.3 της οδηγίας 67/548/EΟΚ
Βακτήρια: η συνιστώµενη δοκιµή είναι η προβλεπόµενη στο παράρτηµα V.Γ.11 της οδηγίας 67/548/EΟΚ
4.2.3. ∆ιάσπαση
Βιοτική: η συνιστώµενη δοκιµή είναι η προβλεπόµενη στο παράρτηµα V.Γ.5 της οδηγίας 67/548/EΟΚ
Αβιοτική: η συνιστώµενη δοκιµή είναι η προβλεπόµενη στο παράρτηµα V.Γ.7 της οδηγίας 67/548/EΟΚ. Τα παρεχόµενα
στοιχεία πρέπει να αφορούν και τη δυνατότητα βιοσυγκέντρωσης των µεταβολιτών και την κατανοµή τους στη φάση του
ιζήµατος.
Επιπλέον, εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι ορισµένοι µεταβολίτες προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές, συνιστάται να εκτιµάται
κατά πόσο µπορούν να επιφέρουν δυσµενείς επιπτώσεις, µόλις καταστούν διαθέσιµα επικυρωµένα συστήµατα ελέγχου για
την αξιολόγηση αυτών των δυσµενών επιπτώσεων.
Σηµείωση Όλες οι προαναφερόµενες µέθοδοι περιλαµβάνονται επίσης στην έκδοση Classification, Packaging and Labelling of
Dangerous Substances in the European Union. Part 2: «Testing Methods». Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1997. ISBN 92828-0076-8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
Οι ακόλουθες επιφανειοδραστικές ουσίες απορρυπαντικών οι οποίες επιτυγχάνουν στις δοκιµές του παραρτήµατος II, αλλά όχι
σε εκείνες του παραρτήµατος III µπορούν να διατίθενται στην αγορά µέσω παρέκκλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 και
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

Το «EINECS» είναι ο Ευρωπαϊκός Kατάλογος των Εµπορικών Xηµικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Ο κατάλογος
αυτός συνιστά τον οριστικό κατάλογο όλων των ουσιών που τεκµαίρεται ότι υπήρχαν στην κοινοτική αγορά στις 18 Σεπτεµβρίου 1981.
Το «ELINCS» είναι ο κατάλογος των νέων ουσιών κατά την έννοια της οδηγίας 92/32/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Απριλίου
1992, για την έβδοµη τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών (1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η
ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ
Οι ακόλουθες επιφανειοδραστικές ουσίες απορρυπαντικών διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

Το «EINECS» είναι ο Ευρωπαϊκός Kατάλογος των Εµπορικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Ο κατάλογος αυτός
συνιστά τον οριστικό κατάλογο όλων των ουσιών που τεκµαίρεται ότι υπήρχαν στην κοινοτική αγορά στις 18 Σεπτεµβρίου
1981.
Το «ELINCS» είναι ο κατάλογος των νέων ουσιών, όπως ορίζεται στην οδηγία 92/32/ΕΟΚ.

(1) ΕΕ L 154 της 5.6.1992, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
Επισήµανση και δελτίο στοιχείων συστατικών
Α. Επισήµανση του περιεχοµένου
Οι ακόλουθες διατάξεις σχετικά µε την επισήµανση εφαρµόζονται για τη συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται στο
ευρύ κοινό.
Οι ακόλουθες ψαλίδες βάρους, εκφρασµένες ως ποσοστά:
— κάτω του 5 %,
— τουλάχιστον 5 % αλλά κάτω του 15 %,
— τουλάχιστον 15 % αλλά κάτω του 30 %,
— τουλάχιστον 30 %,
πρέπει να χρησιµοποιούνται για να δηλώνεται η περιεκτικότητα στα συστατικά που παρατίθενται παρακάτω εφόσον προστίθενται
σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το 0,2 % του βάρους:
— φωσφορικές ενώσεις,
— φωσφονικές ενώσεις,
— ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,
— κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,
— αµφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες,
— µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,
— λευκαντικοί παράγοντες µε βάση το οξυγόνο,
— λευκαντικοί παράγοντες µε βάση το χλώριο,
— EDTA (αιθυλενο-διαµινο-τετραοξικό οξύ) και τα άλατά του,
— NAT (νιτριλοτριοξικό οξύ) και τα άλατά του,
— φαινόλες και αλογονωµένες φαινόλες,
— παραδιχλωροβενζόλιο,
— αρωµατικοί υδρογονάνθρακες,
— αλειφατικοί υδρογονάνθρακες,
— αλογονωµένοι υδρογονάνθρακες,
— σαπούνι,
— ζεόλιθοι,
— πολυκαρβοξυλικές ενώσεις.
Οι ακόλουθες κατηγορίες συστατικών, εάν προστίθενται, αναγράφονται ανεξάρτητα από τη συγκέντρωσή τους:
— ένζυµα,
— απολυµαντικά,
— φθορίζουσες ουσίες,
— αρωµατικές ουσίες.
Τα συντηρητικά, εάν προστίθενται, αναγράφονται, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωσή τους, σύµφωνα, όπου είναι δυνατόν, µε την
κοινή ονοµατολογία η οποία καθιερώνεται δυνάµει του άρθρου 8 της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου
1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα (1).
Εάν προστίθενται αυτούσιες, σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0.01 % κατά βάρος, οι αλλεργιογόνοι αρωµατικές ουσίες
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο ουσιών του παραρτήµατος ΙΙΙ µέρος 1 της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, µετά από την τροποποίησή της µε την οδηγία 2003/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003 (2),
για να περιληφθούν τα αλλεργιογόνα συστατικά αρωµατικών ουσιών στον κατάλογο ο οποίος καθιερώθηκε για πρώτη φορά από
την Επιστηµονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά και τα Μη Εδώδιµα Προϊόντα (SCCNFP) στη γνωµοδότησή της SCCNFP/0017/
98, πρέπει να αναγράφονται βάσει της ονοµατολογίας της εν λόγω οδηγίας, καθώς και κάθε άλλη αρωµατική ουσία η οποία
προστέθηκε µεταγενέστερα στο παράρτηµα ΙΙΙ, µέρος 1 της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ µέσω της προσαρµογής του εν λόγω παραρτήµατος στην τεχνική πρόοδο.
(1) ΕΕ L 262 της 27.7.1976, σ. 169· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/83/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 238 της
25.9.2003, σ. 23).
(2) ΕΕ L 66 της 11.3.2003, σ. 26.
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Εάν η SCCNFP καθιερώσει, σε µεταγενέστερο στάδιο, επιµέρους όρια συγκέντρωσης βάσει αξιολόγησης κινδύνων για τις αλλεργιογόνους αρωµατικές ουσίες, η Επιτροπή προτείνει την έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφος 2, των ορίων αυτών
για αντικατάσταση του ορίου του 0,01 % που ορίζεται ανωτέρω.
Για τα απορρυπαντικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στον βιοµηχανικό τοµέα και δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό, οι προαναφερόµενες απαιτήσεις δεν είναι αναγκαίο να πληρούνται εφόσον παρέχονται ισοδύναµες πληροφορίες µέσω δελτίων τεχνικών
στοιχείων, δελτίων δεδοµένων ασφάλειας ή µε παρεµφερή κατάλληλο τρόπο.
Β. Επισήµανση πληροφοριών δοσολογίας
Όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, οι ακόλουθες διατάξεις σχετικά µε την επισήµανση εφαρµόζονται για τη συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται στο ευρύ κοινό. Στη συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται στο ευρύ
κοινό για να χρησιµοποιηθούν σε πλυντήρια ρούχων πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
— οι συνιστώµενες ποσότητες ή/και οι οδηγίες δοσολογίας, εκφρασµένες σε χιλιοστόλιτρα ή γραµµάρια, για σύνηθες φορτίο
πλυντηρίου, για νερό χαµηλής, µέσης και υψηλής σκληρότητας και µε πρόβλεψη για τις διαδικασίες πλύσης ενός ή δύο
κύκλων,
— για τα απορρυπαντικά υψηλής δραστηριότητας, ο αριθµός συνήθων φορτίων πλυντηρίου µε «κανονικά λερωµένα» υφάσµατα,
και για τα απορρυπαντικά ευαίσθητων υφασµάτων, ο αριθµός συνήθων φορτίων πλυντηρίου µε «ελαφρώς λερωµένα»
υφάσµατα, που µπορούν να πλυθούν µε το περιεχόµενο της συσκευασίας, χρησιµοποιώντας νερό µέσης σκληρότητας, που
αντιστοιχεί σε 2,5 millimoles CaCO3/l,
— η χωρητικότητα του δοσιµετρικού κυπέλλου που τυχόν παρέχεται µαζί µε το απορρυπαντικό πρέπει να εµφαίνεται σε χιλιοστόλιτρα ή γραµµάρια, πρέπει δε να υπάρχουν ενδείξεις της δόσης απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για σύνηθες φορτίο
πλυντηρίου για νερό χαµηλής, µέσης και υψηλής σκληρότητας.
Το σύνηθες φορτίο πλυντηρίου είναι 4,5 kg στεγνών ρούχων για τα απορρυπαντικά υψηλής δραστηριότητας και 2,5 kg
στεγνών ρούχων για τα απορρυπαντικά χαµηλής δραστηριότητας, σύµφωνα µε τους ορισµούς που περιλαµβάνονται στην απόφαση 1999/476/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 1999, για τη θέσπιση οικολογικών κριτηρίων απονοµής του κοινοτικού
οικολογικού σήµατος σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων (1). Το απορρυπαντικό θεωρείται υψηλής δραστηριότητας, εκτός
εάν σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του παρασκευαστή προορίζεται, κυρίως, για την περιποίηση υφασµάτων, δηλαδή πλύση σε
χαµηλές θερµοκρασίες, ευαίσθητα υφάσµατα και χρωµατιστά.
Γ. ∆ελτίο στοιχείων συστατικών
Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν για την αναγραφή συστατικών στο δελτίο στοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος
3.
Στο δελτίο στοιχείων πρέπει να αναγράφονται η ονοµασία του απορρυπαντικού και το όνοµα του παρασκευαστή.
Πρέπει να αναφέρονται όλα τα συστατικά κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας κατά βάρος· ο κατάλογος υποδιαιρείται στις
ακόλουθες ποσοστιαίες ψαλίδες βάρους:
— τουλάχιστον 10 %,
— τουλάχιστον 1 % αλλά κάτω του 10 %,
— τουλάχιστον 0,1 % αλλά κάτω του 1 %,
— κάτω του 0,1 %.
Οι προσµείξεις δεν θεωρούνται συστατικά.
Για κάθε συστατικό πρέπει να παρέχεται η κοινή χηµική ονοµασία ή η ονοµασία IUPAC (2), ο αριθµός CAS και, όπου υπάρχει, η
ονοµασία INCI (3), καθώς και η ονοµασία κατά την Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία.
∆. ∆ηµοσίευση καταλόγου των συστατικών
Οι παρασκευαστές κοινοποιούν σε ιστοθέση το δελτίο στοιχείων συστατικών που αναφέρεται ανωτέρω εκτός από τις ακόλουθες
πληροφορίες:
— ποσοστιαίες ψαλίδες βάρους,
— συστατικά αρωµάτων και αιθέριων ελαίων,
— συστατικά χρωστικών παραγόντων.
Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για απορρυπαντικά για βιοµηχανική χρήση ή από οργανισµούς, που περιέχουν επιφανειοδραστικές
ουσίες, ή για τις επιφανειοδραστικές ουσίες για βιοµηχανικά απορρυπαντικά ή οργανισµών, για τα οποία υπάρχει διαθέσιµο
δελτίο τεχνικών στοιχείων ή δελτίο στοιχείων ασφάλειας.

(1) ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 52· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/200/ΕΚ (ΕΕ L 76, 22.3.2003, σ. 25).
(2) ∆ιεθνής Ένωση Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Χηµείας.
(3) ∆ιεθνής Ονοµατολογία των Συστατικών Καλλυντικών Προϊόντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Οι ακόλουθες µέθοδοι δοκιµών και ανάλυσης χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες ελέγχου που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη στα
απορρυπαντικά που διατίθενται στην αγορά:

1.

Μέθοδος αναφοράς (επιβεβαιωτική δοκιµή)

1.1.

Ορισµός
Η µέθοδος αυτή περιγράφει εργαστηριακό µοντέλο ενεργοποιηµένης ιλύος µε δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης το
οποίο έχει σχεδιασθεί για την προσοµοίωση της επεξεργασίας αστικών λυµάτων. Οι αναφερόµενες συνθήκες περιλαµβάνονται στις οδηγίες που θεσπίσθηκαν πριν από τον παρόντα κανονισµό. Βελτιωµένες συνθήκες λειτουργίας οι οποίες να
συµβαδίζουν µε τη στάθµη της τεχνικής µπορούν να εφαρµόζονται στην υπό εξέταση µέθοδο δοκιµών όπως περιγράφεται στο πρότυπο EN ISO 11733.

1.2.

Αναγκαίος εξοπλισµός µέτρησης
Η µέθοδος µέτρησης βασίζεται στη χρησιµοποίηση της µικρής εγκατάστασης ενεργοποιηµένης ιλύος που εµφαίνεται
στο σχήµα 1 και λεπτοµερέστερα στο σχήµα 2. Ο εξοπλισµός αποτελείται από το δοχείο Α για την αποθήκευση συνθετικών λυµάτων, τη δοσιµετρική αντλία B, το δοχείο αερισµού C, το δοχείο καθίζησης D, την αντλία πεπιεσµένου αέρα
E για ανακύκλωση της ενεργοποιηµένης ιλύος και το δοχείο F για συλλογή των κατεργασµένων αποβλήτων.
Τα δοχεία A και F πρέπει να είναι κατασκευασµένα από γυαλί ή κατάλληλο πλαστικό και να έχουν χωρητικότητα
τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων λίτρων. Η αντλία B πρέπει να παρέχει σταθερή ροή συνθετικών λυµάτων στο δοχείο αερισµού· το εν λόγω δοχείο, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, πρέπει να περιέχει τρία λίτρα µείγµατος. Στο
εσωτερικό του δοχείου C, στην κορυφή του κώνου, αναρτάται πορώδες γυάλινο εξάρτηµα αερισµού G. Η ποσότητα
του αέρα η οποία διοχετεύεται µέσω του εξαρτήµατος αερισµού πρέπει να ελέγχεται µε τη βοήθεια µετρητή παροχής
H.

1.3.

Συνθετικό λύµα
Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιείται συνθετικό λύµα. ∆ιαλύονται, κατά λίτρο νερού της βρύσης, τα εξής:
— 160 mg πεπτόνης,
— 110 mg εκχυλίσµατος κρέατος,
— 30 mg ουρίας, CO(NH2)2,
— 7 mg χλωριούχου νατρίου, NaCl,
— 4 mg χλωριούχου ασβεστίου, CaCl2.2H2O,
— 2 mg θειικού µαγνησίου, MgSO4.7H2O,
— 28 mg όξινου φωσφορικού καλίου, K2HPO4,
— και 10 ± 1 mg της επιφανειοδραστικής ουσίας.
Το συνθετικό λύµα παρασκευάζεται καθηµερινά.

1.4.

Παρασκευή των δειγµάτων
Οι απλές επιφανειοδραστικές ουσίες εξετάζονται ως έχουν. Πρέπει να προσδιορίζεται το ενεργό περιεχόµενο των
δειγµάτων.

1.5.

Λειτουργία της εγκατάστασης
Αρχικώς, το δοχείο αερισµού C και το δοχείο καθίζησης D πληρούνται µε συνθετικό λύµα. Το δοχείο D πρέπει να έχει
σταθεροποιηθεί στο κατάλληλο ύψος ώστε ο όγκος που περιέχεται στο δοχείο αερισµού C να είναι τρία λίτρα. Ο εµβολιασµός πραγµατοποιείται µε την εισαγωγή 3 ml δευτερεύοντος λύµατος καλής ποιότητας, που παρελήφθη πρόσφατα
από εγκατάσταση επεξεργασίας οικιακών κυρίως λυµάτων. Το λύµα πρέπει να διατηρείται σε αερόβιες συνθήκες κατά
το διάστηµα που µεσολαβεί από τη δειγµατοληψία ως τη χρήση. Ακολούθως, τίθεται σε λειτουργία η διάταξη αερισµού
G, η αντλία πεπιεσµένου αέρα E και η δοσιµετρική αντλία B. Το συνθετικό λύµα πρέπει να διοχετεύεται µέσω του
δοχείου αερισµού C µε ρυθµό ενός λίτρου ανά ώρα· τούτο συνεπάγεται µέσο χρόνο κατακράτησης τριών ωρών.
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Η ταχύτητα αερισµού πρέπει να ρυθµίζεται κατά τρόπο ώστε το περιεχόµενο του δοχείου C να βρίσκεται συνεχώς εν
αιωρήσει και η περιεκτικότητα διαλυµένου οξυγόνου να ανέρχεται τουλάχιστον σε 2 mg/l. Το άφρισµα πρέπει να
εµποδίζεται µε κατάλληλα µέσα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται παράγοντες παρεµπόδισης του αφρίσµατος οι οποίοι
δρουν ανασταλτικά στην ενεργοποιηµένη ιλύ ή περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες. Η αντλία πεπιεσµένου αέρα E
πρέπει να ρυθµίζεται ώστε η ενεργοποιηµένη ιλύς από το δοχείο καθίζησης να ανακυκλώνεται συνεχώς και τακτικά στο
δοχείο αερισµού C. Η ιλύς που συσσωρεύεται γύρω από την κορυφή του δοχείου αερισµού C, στη βάση του δοχείου
καθίζησης D ή στο κύκλωµα κυκλοφορίας πρέπει να επαναφέρεται στην κυκλοφορία τουλάχιστον µία φορά ηµερησίως
µε τη βοήθεια ψήκτρας ή άλλου κατάλληλου µέσου. Όταν η ιλύς δεν καθιζάνει, η δυνατότητα καθίζησης µπορεί να
αυξάνεται µε την προσθήκη δόσεων 2 ml από διάλυµα τριχλωριούχου σιδήρου 5 %, όσες φορές χρειάζεται.
Τα απόβλητα που εκρέουν από το δοχείο καθίζησης D συλλέγονται στο δοχείο F επί είκοσι τέσσερις ώρες και ακολούθως λαµβάνεται δείγµα µετά από καλή ανάµειξη. Στη συνέχεια, το δοχείο F πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά.
1.6.

Έλεγχος της συσκευής µέτρησης
Η περιεκτικότητα του συνθετικού λύµατος σε επιφανειοδραστικές ουσίες (σε mg/l) προσδιορίζεται αµέσως πριν από τη
χρήση του.
Η περιεκτικότητα σε επιφανειοδραστικές ουσίες (σε mg/l) του εκρέοντος υγρού που συλλέγεται ανά 24ωρο στο δοχείο
F πρέπει να προσδιορίζεται αναλυτικά µε την ίδια µέθοδο, αµέσως µετά τη συλλογή· διαφορετικά, τα δείγµατα πρέπει
να διατηρούνται, κατά προτίµηση κατεψυγµένα. Η συγκέντρωση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια 0,1 mg/l επιφανειοδραστικής ουσίας.
Προς έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου, µετράται τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα ο συντελεστής
χηµικών αναγκών σε οξυγόνο (COD) ή ο διαλυµένος οργανικός άνθρακας (DOC) του υγρού που συσσωρεύεται στο
δοχείο F ύστερα από διήθηση µε υαλοβάµβακα, και του διηθηµένου συνθετικού λύµατος που αποθηκεύεται στο δοχείο
A.
Η µείωση του COD ή του DOC πρέπει να σταθεροποιείται όταν επιτυγχάνεται σχεδόν οµαλή ηµερήσια διάσπαση της
επιφανειοδραστικής ουσίας, δηλαδή στο τέλος της περιόδου αρχικής λειτουργίας, όπως εµφαίνεται στο σχήµα 3.
Η περιεκτικότητα της ενεργοποιηµένης ιλύος που περιέχεται στο δοχείο αερισµού σε ξηρά ουσία πρέπει να προσδιορίζεται δύο φορές την εβδοµάδα (σε g/l). Εάν είναι µεγαλύτερη από 2,5 g/l, η περίσσεια της ενεργοποιηµένης ιλύος
πρέπει να απορρίπτεται.
Η δοκιµή διάσπασης διενεργείται σε θερµοκρασία δωµατίου, η οποία πρέπει να είναι σταθερή και να διατηρείται µεταξύ
19-24 °C.

1.7.

Υπολογισµός της βιοδιασπασιµότητας
Το ποσοστό διάσπασης της επιφανειοδραστικής ουσίας πρέπει να υπολογίζεται καθηµερινά βάσει της περιεκτικότητας
σε επιφανειοδραστική ουσία (σε mg/l) του συνθετικού λύµατος και των αντίστοιχων αποβλήτων που συλλέγονται στο
δοχείο F.
Οι τιµές διασπασιµότητας που λαµβάνονται µε αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να παριστώνται γραφικώς όπως στο σχήµα
3.
Η διασπασιµότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας υπολογίζεται ως ο αριθµητικός µέσος όρος των τιµών που λαµβάνονται κατά τις είκοσι µία ηµέρες που ακολουθούν την περίοδο αρχικής λειτουργίας και την περίοδο προσαρµογής,
κατά τη διάρκεια των οποίων η διάσπαση πρέπει να υπήρξε κανονική και η λειτουργία της εγκατάστασης οµαλή. Σε
καµιά περίπτωση η διάρκεια της περιόδου αρχικής λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις έξι εβδοµάδες.
Οι καθηµερινές τιµές διάσπασης πρέπει να υπολογίζονται µε ακρίβεια 0,1 %, αλλά το τελικό αποτέλεσµα υπολογίζεται
µε ακρίβεια µονάδος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να επιτρέπεται η ελάττωση της συχνότητας δειγµατοληψίας, αλλά για τον υπολογισµό του µέσου όρου πρέπει να χρησιµοποιούνται τουλάχιστον δεκατέσσερα ηµερήσια αποτελέσµατα που έχουν συλλεγεί κατά τις είκοσι µία ηµέρες που ακολουθούν την περίοδο αρχικής λειτουργίας.

2.

Προσδιορισµός των ανιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών σε δοκιµές βιοδιασπασιµότητας

2.1.

Αρχή της µεθόδου
Η µέθοδος στηρίζεται στο γεγονός ότι η κατιονική χρωστική του κυανού του µεθυλενίου σχηµατίζει κυανά άλατα µε
τις ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες [MBAS], που µπορούν να εκχυλιστούν µε χλωροφόρµιο. Για να αποφευχθούν
παρεµποδίσεις, η εκχύλιση πραγµατοποιείται πρώτα από αλκαλικό διάλυµα και κατόπιν το εκχύλισµα αναταράσσεται µε
όξινο διάλυµα κυανού του µεθυλενίου. Η απορρόφηση της διαχωριζοµένης οργανικής φάσης προσδιορίζεται φωτοµετρικώς στο µήκος κύµατος µέγιστης απορρόφησης 650 nm.

2.2.

Αντιδραστήρια και συσκευές

2.2.1.

Ρυθµιστικό διάλυµα µε pH 10
∆ιαλύονται 24 g όξινου ανθρακικού νάτριου (NaHCO3) (αναλυτικό αντιδραστήριο) και 27 g άνυδρου ανθρακικού
νάτριου (Na2CO3) (αναλυτικό αντιδραστήριο) σε απιονισµένο νερό και αραιώνονται έως τα 1 000 ml.
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Ουδέτερο διάλυµα κυανού του µεθυλενίου
∆ιαλύονται 0,35 g κυανού του µεθυλενίου (αναλυτικό αντιδραστήριο) σε απιονισµένο νερό και αραιώνονται έως τα
1 000 ml. Το διάλυµα παρασκευάζεται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν χρησιµοποιηθεί. Η απορρόφηση στα
650 nm της χλωροφορµικής φάσης του τυφλού προσδιορισµού, µετρουµένη έναντι καθαρού χλωροφορµίου, δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 0,015 ανά 1 cm πάχους στιβάδος.

2.2.3.

Όξινο διάλυµα κυανού του µεθυλενίου
∆ιαλύονται 0,35 g κυανού του µεθυλενίου (αναλυτικό αντιδραστήριο) σε 500 ml απιονισµένου νερού και αναµειγνύονται µε 6,5 ml H2SO4 (d = 1,84 g/ml). Αραιώνονται µε απιονισµένο νερό έως τα 1 000 ml. Το διάλυµα παρασκευάζεται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν χρησιµοποιηθεί. Η απορρόφηση στα 650 nm της χλωροφορµικής
φάσης του τυφλού προσδιορισµού, µετρουµένη έναντι καθαρού χλωροφορµίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,015 ανά
1 cm πάχους στιβάδος.

2.2.4.

Χλωροφόρµιο (τριχλωροµεθάνιο) (αναλυτικό αντιδραστήριο) πρόσφατης απόσταξης

2.2.5.

Μεθυλικός εστέρας του σουλφονικού οξέος του δωδεκυλοβενζολίου

2.2.6.

Αιθανολικό διάλυµα υδροξειδίου του καλίου (KOH) 0,1 M

2.2.7.

Καθαρή αιθανόλη (C2H5OH)

2.2.8.

Θειικό οξύ, H2SO4 0,5 M

2.2.9.

∆ιάλυµα φαινολοφθαλεΐνης
∆ιαλύεται 1 g φαινολοφθαλενης σε 50 ml αιθανόλης και προστίθενται 50 ml απιονισµένου νερού υπό συνεχή
ανάδευση. Τυχόν ίζηµα αποµακρύνεται µε διήθηση.

2.2.10. Μεθανολικό υδροχλωρικό οξύ: 250 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέος (αναλυτικό αντιδραστήριο) και 750 ml µεθανόλης
(αναλυτικό αντιδραστήριο).
2.2.11. ∆ιαχωριστική χοάνη των 250 ml
2.2.12. Ογκοµετρική φιάλη των 50 ml
2.2.13. Ογκοµετρική φιάλη των 500 ml
2.2.14. Ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml
2.2.15. Σφαιρική φιάλη µε εσµυρισµένο πώµα και ψυκτήρα επαναφοράς των 250 ml· ψήγµατα βρασµού
2.2.16. Πεχάµετρο
2.2.17. Φωτόµετρο για µετρήσεις στα 650 nm, µε κυψελίδες πάχους 1 έως 5 cm
2.2.18. Ποιοτικός χάρτινος ηθµός
2.3.

∆ιαδικασία
Τα προς ανάλυση δείγµατα δεν πρέπει να λαµβάνονται δια µέσου στιβάδος αφρού.
Έπειτα από προσεκτικό καθαρισµό µε νερό, οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση πρέπει να εκπλύνονται
τελείως µε µεθανολικό υδροχλωρικό οξύ (2.2.10) και κατόπιν µε απιονισµένο νερό πριν από τη χρήση.
∆ιηθούνται τα λύµατα εισροής και εκροής της εγκατάστασης ενεργοποιηµένης ιλύος αµέσως µετά τη δειγµατοληψία.
Τα πρώτα 100 ml των διηθηµάτων απορρίπτονται.
Τίθεται µετρηµένος όγκος του δείγµατος, εξουδετερωµένος αν χρειάζεται, σε διαχωριστική χοάνη 250 ml (2.2.11). Ο
όγκος του δείγµατος πρέπει να περιέχει µεταξύ 20 και 150 µg MBAS. Για χαµηλότερη περιεκτικότητα σε MBAS, είναι
δυνατόν να χρησιµοποιούνται έως 100 ml δείγµατος. Όταν χρησιµοποιούνται λιγότερα από 100 ml, αραιώνονται έως
τα 100 ml µε απιονισµένο νερό. Προστίθενται στο δείγµα 10 ml ρυθµιστικού διαλύµατος (2.2.1), 5 ml ουδέτερου
διαλύµατος κυανού του µεθυλενίου (2.2.2) και 15 ml χλωροφορµίου (2.2.4). Αναταράσσεται το µείγµα οµοιόµορφα
και όχι πολύ δυνατά επί ένα λεπτό. Μετά το διαχωρισµό των φάσεων, η χλωροφορµική στιβάδα µεταφέρεται σε δεύτερη
διαχωριστική χοάνη που περιέχει 110 ml απιονισµένου νερού και 5 ml όξινου διαλύµατος κυανού του µεθυλενίου
(2.2.3). Αναταράσσεται το µείγµα επί ένα λεπτό. Η χλωροφορµική στιβάδα µεταφέρεται σε ογκοµετρική φιάλη µέσω
ηθµού από υδρόφιλο βαµβάκι που έχει προηγουµένως πλυθεί µε αιθανόλη και εµποτισθεί µε χλωροφόρµιο (2.2.12).
Το αλκαλικό και το όξινο διάλυµα εκχυλίζονται τρεις φορές, χρησιµοποιώντας 10 ml χλωροφορµίου για τη δεύτερη
και την τρίτη εκχύλιση. Τα συνενωµένα χλωροφορµικά εκχυλίσµατα διηθούνται µέσω του ίδιου ηθµού από υδρόφιλο
βαµβάκι και αραιώνονται µέχρι τη χαραγή στην ογκοµετρική φιάλη των 50 ml (2.2.12) µε το χλωροφόρµιο που χρησιµοποιήθηκε για επανέκπλυση του υδρόφιλου βαµβακιού. Προσδιορίζεται η απορρόφηση του χλωροφορµικού διαλύµατος µε φωτόµετρο στα 650 m σε κυψελίδες πάχους 1 έως 5 cm έναντι καθαρού χλωροφορµίου. Πραγµατοποιείται
τυφλός προσδιορισµός καθόλη τη διαδικασία.
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Καµπύλη βαθµονόµησης
Παρασκευάζεται διάλυµα βαθµονόµησης από την πρότυπη ουσία χρησιµοποιώντας µεθυλικό εστέρα του σουλφονικού
οξέος του δωδεκυλοβενζολίου (τύπος τετραπροπυλενίου, MB 340), έπειτα από σαπωνοποίηση σε άλας καλίου. Η
MBAS υπολογίζεται ως δωδεκυλοβενζολοσουλφονικό νάτριο (MB 348).
Με τη βοήθεια σιφωνίου ζύγισης, ζυγίζονται 400 έως 450 mg µεθυλικού εστέρα του σουλφονικού οξέος του δωδεκυλοβενζολίου (2.2.5) µε ακρίβεια 0,1 mg σε σφαιρική φιάλη και προστίθενται 50 ml αιθανολικού διαλύµατος υδροξειδίου του καλίου (2.2.6) και µερικά ψήγµατα βρασµού. Αφού προσαρµοσθεί ο ψυκτήρας επαναφοράς, βράζουν επί µία
ώρα. Μετά την ψύξη, ο ψυκτήρας και ο εσµυρισµένος συνδετικός δακτύλιος πλένονται µε περίπου 30 ml αιθανόλης,
και τα εκπλύµατα αυτά προστίθενται στο περιεχόµενο της φιάλης. Το διάλυµα τιτλοδοτείται µε θειικό οξύ µέχρι να εξαφανιστεί το χρώµα της φαινολοφθαλενης. Το υπό εξέταση διάλυµα µεταφέρεται σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml
(2.2.14), αραιώνεται µέχρι τη χαραγή µε απιονισµένο νερό και αναµειγνύεται.
Στη συνέχεια, αραιώνεται περαιτέρω ένα µέρος του εν λόγω πυκνού διαλύµατος επιφανειοδραστικής ουσίας. Αφαιρούνται 25 ml, µεταφέρονται σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml (2.2.13), αραιώνονται µέχρι τη χαραγή µε απιονισµένο
νερό και αναµειγνύονται.
Το συγκεκριµένο πρότυπο διάλυµα περιέχει:
Ε × 1,023 mg MBAS per ml
20 000
όπου E είναι το βάρος του δείγµατος σε mg.
Για να καταρτισθεί η καµπύλη βαθµονόµησης, παραλαµβάνονται τµήµατα 1, 2, 4, 6 και 8 ml από το πρότυπο διάλυµα
και αραιώνεται έκαστο έως τα 100 ml µε απιονισµένο νερό. Κατόπιν ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο
σηµείο 2.3, συµπεριλαµβανοµένου του τυφλού προσδιορισµού.

2.5.

Υπολογισµός των αποτελεσµάτων
Στη καµπύλη βαθµονόµησης (2.4) εµφανίζεται το ποσό της ανιονικής επιφανειοδραστικής ουσίας (MBAS) στο δείγµα.
Η περιεκτικότητα του δείγµατος σε MBAS δίνεται από τον τύπο:
mg MBAS × 1 000
¼ MBAS mg=l
V
όπου: V = ο όγκος του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε, σε ml.
Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως δωδεκυλοβενζολοσουλφονικό νάτριο (MB 348).

2.6.

Έκφραση των αποτελεσµάτων
Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε MBAS mg/l µε ακρίβεια 0,1 mg/ml.

3.

Προσδιορισµός των µη ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών στις δοκιµές βιοδιασπασιµότητας

3.1.

Αρχή της µεθόδου
Οι επιφανειοδραστικές ουσίες συµπυκνώνονται και αποµονώνονται µε διέλευση ρεύµατος αερίου. Η ποσότητα µη
ιονικής επιφανειοδραστικής ουσίας στο χρησιµοποιούµενο δείγµα πρέπει να είναι της τάξης των 250-800 µg.
Η συµπαρασυρόµενη επιφανειοδραστική ουσία διαλύεται σε οξικό αιθυλεστέρα.
Αφού διαχωρισθούν οι φάσεις και εξατµιστεί ο διαλύτης, η µη ιονική επιφανειοδραστική ουσία καταβυθίζεται σε υδατικό διάλυµα µε τη βοήθεια του τροποποιηµένου αντιδραστηρίου του Dragendorff (KBiL4 + BaCl2 + παγόµορφο
οξικό οξύ).
Το ίζηµα διηθείται, πλένεται µε παγόµορφο οξικό οξύ και διαλύεται σε διάλυµα τρυγικού αµµωνίου. Το βισµούθιο που
υπάρχει στο διάλυµα τιτλοδοτείται ποτενσιοµετρικά µε διάλυµα διθειοκαρβαµικής πυρρολιδίνης µε pH 4-5, χρησιµοποιώντας ενδεικτικό ηλεκτρόδιο από στιλπνό λευκόχρυσο και ηλεκτρόδιο αναφοράς καλοµέλανος ή αργύρου/χλωριούχου αργύρου. Η µέθοδος εφαρµόζεται στις µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχουν 6-30 οµάδες οξειδίων
αλκυλενίου.
Το αποτέλεσµα της τιτλοδότησης πολλαπλασιάζεται επί τον εµπειρικό συντελεστή 54, ώστε να εκφράζεται στην ουσία
αναφοράς εννεϋλοφαινόλη συµπυκνωµένη µε 10 mol οξειδίου του αιθυλενίου (NP 10).

3.2.

Αντιδραστήρια και συσκευές
Τα αντιδραστήρια πρέπει να παρασκευάζονται µε απιονισµένο νερό.

3.2.1.

Καθαρός οξικός αιθυλεστέρας πρόσφατης απόσταξης

3.2.2.

Όξινο ανθρακικό νάτριο (NaHCO3) (αναλυτικό αντιδραστήριο)
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3.2.3.

Αραιό υδροχλωρικό οξύ [20 ml πυκνό υδροχλωρικό οξύ (HCl) (αναλυτικό αντιδραστήριο) αραιωµένο µε νερό έως τα
1 000 ml]

3.2.4.

Μεθανόλη (αναλυτικό αντιδραστήριο), πρόσφατης απόσταξης, διατηρηµένη σε γυάλινη φιάλη

3.2.5.

Πορφυρούν βρωµοκρεσόλης 0,1 g σε 100 ml µεθανόλης

3.2.6.

Αντιδραστήριο καταβύθισης: µείγµα δύο όγκων του διαλύµατος Α και ενός όγκου του διαλύµατος Β. Το µείγµα διατηρείται σε φιάλη από σκούρο καστανό γυαλί και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι µία εβδοµάδα µετά την παρασκευή
του.

3.2.6.1. ∆ιάλυµα Α
∆ιαλύεται 1,7 g βασικού νιτρικού βισµούθιου (BiONO3.H2O) (αναλυτικό αντιδραστήριο) σε 20 ml παγόµορφου
οξικού οξέος και προστίθεται νερό έως τα 100 ml. Στη συνέχεια, διαλύονται 65 g ιωδιούχου καλίου (αναλυτικό αντιδραστήριο) σε 200 ml νερού. Αναµειγνύονται τα δύο αυτά διαλύµατα σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml, προστίθενται 200 ml παγόµορφου οξικού οξέος (3.2.7) και συµπληρώνονται µε νερό έως τα 1 000 ml.
3.2.6.2. ∆ιάλυµα Β
∆ιαλύονται 290 g χλωριούχου βαρίου (BaCl2.2H2O) (αναλυτικό αντιδραστήριο) σε 1 000 ml νερού.
3.2.7.

Παγόµορφο οξικό οξύ 99-100 % (χαµηλότερες συγκεντρώσεις είναι ακατάλληλες)

3.2.8.

∆ιάλυµα τρυγικού αµµωνίου: αναµειγνύονται 12,4 g τρυγικού οξέος (αναλυτικό αντιδραστήριο) και 12,4 ml υδατικού
διαλύµατος αµµωνίας (αναλυτικό αντιδραστήριο) (d = 0,910 g/ml) και συµπληρώνονται µε νερό ως τα 1 000 ml [ή
χρησιµοποιείται ισοδύναµη ποσότητα τρυγικού αµµωνίου (αναλυτικό αντιδραστήριο)].

3.2.9.

Aραιό διάλυµα αµµωνίας: αραιώνονται 40 ml αµµωνίας (αναλυτικό αντιδραστήριο) (d = 0,910 g/ml) µε νερό ως τα
1 000 ml.

3.2.10. Πρότυπο ρυθµιστικό διάλυµα οξικού: διαλύονται 40 g στερεού υδροξειδίου του νατρίου (αναλυτικό αντιδραστήριο) σε
500 ml νερό σε ποτήρι βρασµού και αφήνονται να κρυώσουν. Προστίθενται 120 ml παγόµορφου οξικού οξέος
(3.2.7). Αναµειγνύονται καλά, αφήνονται να κρυώσουν και µεταφέρονται σε ογκοµετρική φιάλη 1 000 ml. Συµπληρώνεται νερό έως τη χαραγή.
3.2.11. ∆ιάλυµα διθειοκαρβαµικής πυρρολιδίνης (γνωστό ως «καρβαµικό διάλυµα»): διαλύονται 103 mg µονονατρίου διθειοκαρβαµικής πυρρολιδίνης (C5H8NNaS2.2H2O) σε περίπου 500 ml νερό, προστίθενται 10 ml n-αµυλικής αλκοόλης
(αναλυτικό αντιδραστήριο) και 0,5 g NaHCO3 (αναλυτικό αντιδραστήριο) και συµπληρώνεται νερό ως τα 1 000 ml.
3.2.12. ∆ιάλυµα θειικού χαλκού (για τυποποίηση του σηµείου 3.2.11).
ΠΥΚΝΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ
∆ιαλύονται 1.249 g θειικού χαλκού (CuSO4.5H2O αναλυτικό αντιδραστήριο) σε 50 ml 0,5 M θειικού οξέος και
συµπληρώνεται νερό ως τα 1 000 ml.
ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ
Αναµειγνύονται 50 ml πυκνού διαλύµατος και 10 ml 0,5 M H2SO4 και συµπληρώνεται νερό ως τα 1 000 ml.
3.2.13. Χλωριούχο νάτριο (αναλυτικό αντιδραστήριο).
3.2.14. Συσκευή εκχύλισης µε τη διέλευση ρεύµατος αερίου (βλέπε σχήµα 5).
Η διάµετρος του δίσκου από εσµυρισµένο γυαλί πρέπει να είναι ίδια µε την εσωτερική διάµετρο του κυλίνδρου.
3.2.15. ∆ιαχωριστική χοάνη 250 ml.
3.2.16. Μαγνητικός αναδευτήρας µε µαγνήτη 25-30 mm.
3.2.17. Ηθµός διήθησης Gooch, µε διάµετρο της διάτρητης βάσης 25 mm, τύπου G4
3.2.18. Κυκλικά φίλτρα από ίνες υαλοβάµβακα· διάµετρος φίλτρου = 27 mm και διάµετρος ινών = 0,3-1,5 µm
3.2.19. ∆ύο φιάλες διήθησης µε στέλεχος και ελαστικό περιλαίµιο, 500 ml και 250 ml αντιστοίχως.
3.2.20. Καταγραφικό ποτενσιόµετρο εφοδιασµένο µε ενδεικτικό ηλεκτρόδιο από στιλπνό λευκόχρυσο και ηλεκτρόδιο αναφοράς
καλοµέλανος ή αργύρου/χλωριούχου αργύρου, που να επιτρέπει κλίµακα µέτρησης 250 mV, και µε αυτόµατη προχοδα χωρητικότητας 20-25 ml ή αντίστοιχη χειροκίνητη διάταξη.
3.3.

Μέθοδος

3.3.1.

Συγκέντρωση και διαχωρισµός της επιφανειοδραστικής ουσίας
Το υδατικό δείγµα διηθείται µέσα από χάρτινο ηθµό ποιοτικής ανάλυσης. Τα πρώτα 100 ml του διηθήµατος απορρίπτονται.
Στη συσκευή εκχύλισης, που έχει προηγουµένως ξεπλυθεί µε οξικό αιθυλεστέρα, τοποθετείται µετρηµένη ποσότητα του
δείγµατος που περιέχει 250-800 µg µη ιονικής επιφανειοδραστικής ουσίας.
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Για καλύτερο διαχωρισµό, προστίθενται 100 g χλωριούχου νατρίου και 5 g όξινου ανθρακικού νατρίου.
Αν ο όγκος του δείγµατος υπερβαίνει τα 500 ml, τα υπό εξέταση άλατα προστίθενται στη συσκευή εκχύλισης σε
στερεά µορφή και διαλύονται µε τη διοχέτευση αζώτου ή αέρα στη συσκευή.
Αν χρησιµοποιείται δείγµα µικρότερου όγκου, τα άλατα διαλύονται σε 400 ml νερό και, στη συνέχεια, προστίθενται
στη συσκευή εκχύλισης.
Προστίθεται νερό ωσότου η στάθµη φθάσει στον επάνω κρουνό.
Στην επιφάνεια του νερού, προστίθενται προσεκτικά 100 ml οξικού αιθυλεστέρα.
Τοποθετείται οξικός αιθυλεστέρας ως τα δύο τρίτα της πλυστικής φιάλης της εισόδου του αερίου (αζώτου ή αέρα).
∆ιοχετεύεται στη συσκευή ρεύµα αερίου µε ρυθµό 30-60 l/h· συνιστάται η χρήση µετρητή παροχής. Στην αρχή, ο ρυθµός αερισµού πρέπει να αυξάνεται προοδευτικά. Η παροχή του αερίου ρυθµίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι φάσεις να
παραµένουν πλήρως διαχωρισµένες, προκειµένου να ελαχιστοποιείται η ανάµειξη των φάσεων και η διάλυση του οξικού
αιθυλεστέρα στο νερό. Η παροχή αερίου διακόπτεται έπειτα από πέντε λεπτά.
Αν ο όγκος της οργανικής φάσης µειώνεται κατά περισσότερο από 20 % λόγω διάλυσης στο νερό, επαναλαµβάνεται η
διαδικασία δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό παροχής του αερίου.
Η οργανική φάση αποχύνεται σε διαχωριστική χοάνη. Το νερό που αποµένει ενδεχοµένως στη διαχωριστική χοάνη από
την υδατική φάση — δεν αναµένεται να υπάρχουν περισσότερα από µερικά ml — επιστρέφεται στη συσκευή εκχύλισης.
Η φάση του οξικού αιθυλεστέρα διηθείται µέσα από στεγνό χάρτινο ηθµό ποιοτικής ανάλυσης σε ποτήρι βρασµού των
250 ml.
Προστίθενται ακόµη 100 ml οξικού αιθυλεστέρα στη συσκευή εκχύλισης και διοχετεύονται εκ νέου άζωτο ή αέρας επί
πέντε λεπτά. Η οργανική φάση παροχετεύεται στη διαχωριστική χοάνη που χρησιµοποιήθηκε για τον πρώτο διαχωρισµό,
απορρίπτεται η υδατική φάση και διηθείται η οργανική φάση µέσα από τον ίδιο ηθµό που χρησιµοποιήθηκε για την
πρώτη ποσότητα οξικού αιθυλεστέρα. Η διαχωριστική χοάνη και ο ηθµός εκπλύνονται µε περίπου 20 ml οξικού αιθυλεστέρα.
Το εκχύλισµα οξικού αιθυλεστέρα εξατµίζεται σε υδρόλουτρο (εστία) µέχρι ξηρού. Για να επιταχυνθεί η εξάτµιση, διοχετεύεται ελαφρύ ρεύµα αέρα προς την επιφάνεια του διαλύµατος.
3.3.2.

Καταβύθιση και διήθηση
Το ξηρό υπόλειµµα που προέκυψε από το σηµείο 3.3.1 διαλύεται σε 5 ml µεθανόλης, προστίθενται 40 ml νερού και
0,5 ml αραιού HCl (3.2.3) και αναδεύεται το µείγµα µε µαγνητικό αναδευτήρα.
Στο διάλυµα αυτό προστίθενται 30 ml αντιδραστηρίου καταβύθισης (3.2.6) µε ογκοµετρικό κύλινδρο. Το ίζηµα
σχηµατίζεται µε ανάδευση. Μετά από ανάδευση δέκα λεπτών, το µείγµα αφήνεται ακίνητο επί τουλάχιστον πέντε λεπτά.
Το µείγµα διηθείται σε ηθµό διήθησης Gooch, η βάση της οποίας καλύπτεται µε φίλτρο από υαλοβάµβακα. Κατ'
αρχάς, πλένεται το φίλτρο υπό ελαφρά αναρροφητική υποπίεση µε περίπου 2 ml παγόµορφου οξικού οξέος. Έπειτα
πλένονται καλά το ποτήρι βρασµού, η µαγνητική ράβδος και ο ηθµός µε παγόµορφο οξικό οξύ, από το οποίο χρειάζονται περίπου 40-50 ml. ∆εν είναι απαραίτητο να µεταφερθεί ποσοτικά στο φίλτρο το ίζηµα που έχει προσκολληθεί
στα τοιχώµατα του ποτηριού βρασµού, γιατί το διάλυµα του ιζήµατος που προορίζεται για την τιτλοδότηση επιστρέφεται στο ποτήρι βρασµού και το εναποµένον ίζηµα, στη συνέχεια, θα διαλυθεί.

3.3.3.

∆ιάλυση του ιζήµατος
∆ιαλύεται το ίζηµα στον ηθµό διήθησης µε την προσθήκη θερµού διαλύµατος τρυγικού αµµωνίου (περίπου 80 °C)
(3.2.8) σε τρία κλάσµατα των 10 ml έκαστο. Κάθε κλάσµα αφήνεται ακίνητο µέσα στον ηθµό για λίγα λεπτά προτού
διηθηθεί στη φιάλη.
Το περιεχόµενο της φιάλης διήθησης τοποθετείται στο ποτήρι βρασµού που χρησιµοποιήθηκε για την καταβύθιση. Τα
τοιχώµατα του ποτηριού βρασµού εκπλένονται µε ακόµη 20 ml διαλύµατος τρυγικού αµµωνίου για να διαλυθεί το
υπόλοιπο ίζηµα.
Ο ηθµός, το στέλεχος και η φιάλη διήθησης εκπλένονται επιµελώς µε 150-200 ml νερού, το οποίο επιστρέφεται στο
ποτήρι βρασµού που χρησιµοποιήθηκε για την καταβύθιση.

3.3.4.

Τιτλοδότηση
Αναδεύεται το διάλυµα µε µαγνητικό αναδευτήρα (3.2.16), προστίθενται µερικές σταγόνες πορφυρού βρωµοκρεσόλης
(3.2.5) και προστίθεται το αραιό διάλυµα της αµµωνίας (3.2.9) ώσπου να προκύψει χρώµα βιολετί (το διάλυµα είναι
αρχικώς ελαφρά όξινο λόγω του οξικού οξέος που απέµεινε από την έκπλυση).
Στη συνέχεια, προστίθενται 10 ml πρότυπου οξικού ρυθµιστικού διαλύµατος (3.2.10), βυθίζονται τα ηλεκτρόδια στο
διάλυµα και τιτλοδοτείται ποτενσιοµετρικώς µε πρότυπο «καρβαµικό διάλυµα» (3.2.11)· το ράµφος της προχοδας
πρέπει να είναι βυθισµένο στο διάλυµα.
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Η ταχύτητα της τιτλοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 ml/min.
Το ισοδύναµο σηµείο είναι η τοµή των εφαπτοµένων στα δύο τµήµατα της καµπύλης δυναµικού.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, διαπιστώνεται ότι η καµπή της καµπύλης δυναµικού αµβλύνεται· τούτο δύναται να αποφευχθεί µε τον επιµελή καθαρισµό του ηλεκτροδίου λευκόχρυσου (γυάλισµα µε σµυριδόχαρτο).
3.3.5.

Τυφλοί προσδιορισµοί
Ταυτόχρονα, διενεργείται τυφλός προσδιορισµός καθόλη τη διαδικασία µε 5 ml µεθανόλης και 40 ml νερού, σύµφωνα
µε τις οδηγίες του σηµείου 3.3.2. Η τυφλή τιτλοδότηση πρέπει να είναι κατώτερη του 1 ml, διαφορετικά είναι ύποπτη
η καθαρότητα των αντιδραστηρίων (3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10), και ιδίως η περιεκτικότητά τους σε βαρέα
µέταλλα, και πρέπει να αντικατασταθούν. Στον υπολογισµό των αποτελεσµάτων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τυφλή
τιτλοδότηση.

3.3.6.

Έλεγχος του συντελεστή του «καρβαµικού διαλύµατος»
Ο συντελεστής του «καρβαµικού διαλύµατος» προσδιορίζεται καθηµερινώς πριν από τη χρησιµοποίησή του. Για το
σκοπό αυτό, τιτλοδοτούνται 10 ml του προτύπου διαλύµατος θειικού χαλκού (3.2.12) µε το «καρβαµικό διάλυµα»,
αφού προστεθούν 100 ml νερού και 10 ml πρότυπου οξικού ρυθµιστικού διαλύµατος (3.2.10). Αν η χρησιµοποιούµενη ποσότητα είναι α ml, ο συντελεστής f καθορίζεται ως εξής:
10
f ¼
a
και όλα τα αποτελέσµατα των τιτλοδοτήσεων πολλαπλασιάζονται µ' αυτόν το συντελεστή.

3.4.

Υπολογισµός των αποτελεσµάτων
Κάθε µη ιονική επιφανειοδραστική ουσία έχει τον δικό της συντελεστή, ανάλογα µε τη σύνθεσή της, και ιδίως µε το
µήκος της αλυσίδας των αλκενοξειδίων. Οι συγκεντρώσεις µη ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών εκφράζονται σε
σχέση µε µια πρότυπη ουσία — µια εννεϋλοφαινόλη µε 10 µονάδες αιθυλενοξειδίου (NP 10) — για την οποία ο συντελεστής µετατροπής ισούται προς 0,054.
Με τη βοήθεια του εν λόγω συντελεστή, η ποσότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας που περιέχεται στο δείγµα εκφράζεται ως mg ισοδύναµου NP 10, µε τον ακόλουθο τρόπο:
(b – c) xfx 0,054 = mg µη ιονικής επιφανειοδραστικής ουσίας ως NP 10
όπου:
b = ο όγκος του «καρβαµικού διαλύµατος» που χρησιµοποιήθηκε για το δείγµα (ml),
c = ο όγκος του «καρβαµικού διαλύµατος» που χρησιµοποιήθηκε για την τυφλή τιτλοδότηση (ml),
f = συντελεστής του «καρβαµικού διαλύµατος».

3.5.

Έκφραση των αποτελεσµάτων
Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε mg/l υπό µορφή ισοδυνάµου NP 10 µε ακρίβεια 0,1 mg.

4.

Προκατεργασία των προς δοκιµή ανιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών

4.1.

Προκαταρκτικές σηµειώσεις

4.1.1.

Κατεργασία των δειγµάτων
Η κατεργασία των ανιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών και των µορφοποιηµένων απορρυπαντικών, η οποία προηγείται
του προσδιορισµού της πρωτοβάθµιας βιοδιασπασιµότητας µε την επιβεβαιωτική δοκιµή, είναι η ακόλουθη:
Προϊόντα

Κατεργασία

Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

Καµία

Μορφοποιηµένα απορρυπαντικά

Εκχύλιση µε αλκοόλη και, στη συνέχεια, διαχωρισµός των
ανιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών µε ανταλλαγή ιόντων

Σκοπός της αλκοολικής εκχύλισης είναι η αποµάκρυνση των αδιάλυτων και των ανόργανων συστατικών του προϊόντος
που διατίθεται στην αγορά, τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να διαταράξουν τη δοκιµή βιοδιασπασιµότητας.
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∆ιαδικασία ανταλλαγής ιόντων
Για την ορθή διεξαγωγή των δοκιµών βιοδιασπασιµότητας, απαιτείται η αποµόνωση και ο διαχωρισµός των ανιονικών
επιφανειοδραστικών ουσιών από τον σάπωνα, τις µη ιονικές και τις κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.
Τούτο επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή µιας τεχνικής ανταλλαγής ιόντων που χρησιµοποιεί µακροπορώδη ρητίνη
ανταλλάκτρια ανιόντων και κατάλληλο εκλουστικό µέσο για κλασµατική έκλουση. Με τον τρόπο αυτόν, ο σάπωνας, οι
ανιονικές και οι µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες δύνανται να αποµονωθούν µε µία µόνο διεργασία.

4.1.3.

Αναλυτικός έλεγχος
Μετά την οµογενοποίηση, η περιεκτικότητα του συνθετικού απορρυπαντικού σε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες
προσδιορίζεται σύµφωνα µε την µέθοδο ανάλυσης της MBAS. Η περιεκτικότητα σε σάπωνα προσδιορίζεται µε
κατάλληλη µέθοδο ανάλυσης.
Η εν λόγω ανάλυση των προϊόντων είναι απαραίτητη για τον υπολογισµό των ποσοτήτων που απαιτούνται για την
παρασκευή των κλασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στις δοκιµές βιοδιασπασιµότητας.
Η ποσοτική εκχύλιση δεν είναι απαραίτητη· ωστόσο, πρέπει να εκχυλίζεται τουλάχιστον το 80 % των ανιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών. Συνήθως, επιτυγχάνεται ποσοστό 90 % ή µεγαλύτερο.

4.2.

Αρχή της µεθόδου
Από οµογενές δείγµα (σκόνες, αποξηραµένοι πολτοί και αποξηραµένα υγρά) λαµβάνεται αιθανολικό εκχύλισµα που
περιέχει τις επιφανειοδραστικές ουσίες, τον σάπωνα και άλλα αλκοολοδιαλυτά συστατικά του δείγµατος του συνθετικού απορρυπαντικού.
Το αιθανολικό εκχύλισµα εξατµίζεται µέχρι ξηρού και διαλύεται σε µείγµα ισοπροπανόλης/νερού το διάλυµα που
προκύπτει διέρχεται από µεικτή διάταξη ισχυρώς όξινου ανταλλάκτη κατιόντων και µακροπορώδους ανταλλάκτη ανιόντων, σε θερµοκρασία 50 °C. Η θερµοκρασία αυτή είναι απαραίτητη ώστε να εµποδιστεί η καθίζηση τυχόν λιπαρών
οξέων που ενδέχεται να βρίσκονται σε όξινο περιβάλλον.
Οι µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες παραµένουν στα απόβλητα.
Τα λιπαρά οξέα του σάπωνος διαχωρίζονται µέσω εκχύλισης µε αιθανόλη που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
Με τον τρόπο αυτό, οι ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες λαµβάνονται ως άλατα αµµωνίου µέσω έκλουσης µε
διάλυµα όξινου ανθρακικού αµµωνίου, σε µείγµα ισοπροπανόλης/νερού. Τα εν λόγω άλατα αµµωνίου χρησιµοποιούνται
για τη δοκιµή βιοδιασπασιµότητας.
Οι κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες που ενδέχεται να διαταράξουν τη δοκιµή βιοδιασπασιµότητας και την αναλυτική διαδικασία αποµακρύνονται από τον ανταλλάκτη κατιόντων που βρίσκεται πάνω από τον ανταλλάκτη ανιόντων.

4.3.

Χηµικές ουσίες και συσκευές

4.3.1.

Απιονισµένο νερό

4.3.2.

Αιθανόλη 95 % (v/v) (C2H5ΟH) (επιτρεπόµενο µετουσιωτικό: µεθυλαιθυλοκετόνη ή µεθανόλη).

4.3.3.

Μείγµα ισοπροπανόλης/νερού (50/50 v/v):
— 50 µέρη κατ' όγκο ισοπροπανόλης, CH3CHOH.CH3, και
— 50 µέρη κατ' όγκο νερού (4.3.1)

4.3.4.

Αιθανολικό διάλυµα διοξειδίου του άνθρακα (περιεκτικότητα σε CO2 περίπου 0,1 %): µέσω σωλήνα που έχει στην
άκρη του δίσκο από εσµυρισµένο γυαλί, διοχετεύεται επί 10 λεπτά διοξείδιο του άνθρακα (CO2) µέσα από αιθανόλη
(4.3.2). Το διάλυµα πρέπει να παρασκευάζεται αµέσως πριν χρησιµοποιηθεί

4.3.5.

∆ιάλυµα όξινου ανθρακικού αµµωνίου (60/40 v/v): 0,3 mol NH4HCO3 σε 1 000 ml µείγµατος ισοπροπανόλης/νερού,
αποτελουµένου από 60 µέρη κατ' όγκο ισοπροπανόλης και 40 µέρη κατ' όγκο νερού (4.3.1)

4.3.6.

Ανταλλάκτης κατιόντων (ΚΑΤ), ισχυρά όξινος, ανθεκτικός στην αλκοόλη (50-100 mesh)

4.3.7.

Ανταλλάκτης ανιόντων (ΑΑΤ), µακροπορώδης, Merck Lewatit, MP 7080 (70-150 mesh), ή ισοδύναµος

4.3.8.

Υδροχλωρικό οξύ, 10 % HCl, w/w

4.3.9.

Σφαιρική φιάλη 2 000 ml µε κωνικό στόµιο από εσµυρισµένο γυαλί και ψυκτήρα επαναφοράς

4.3.10. Φίλτρο απορρόφησης διαµέτρου 90 mm, δυνάµενο να θερµανθεί, για χάρτινους ηθµούς
4.3.11. Φιάλη κενού 2 000 ml
4.3.12. Στήλες ανταλλακτών µε θερµαντικό χιτώνα και στρόφιγγα: εσωτερικός σωλήνας διαµέτρου 60 mm και ύψους
450 mm (βλέπε σχήµα 4).
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4.3.13. Υδρόλουτρο
4.3.14. Πυριατήριο ξήρανσης κενού
4.3.15. Θερµοστάτης
4.3.16. Περιστροφικός εξατµιστής
4.4.

Παρασκευή του εκχυλίσµατος και διαχωρισµός των ανιονικών δραστικών ουσιών

4.4.1.

Παρασκευή του εκχυλίσµατος
Η ποσότητα επιφανειοδραστικών ουσιών που απαιτείται για τη δοκιµή βιοδιασπασιµότητας είναι περίπου 50 g MBAS.
Κατά κανόνα, η προς εκχύλιση ποσότητα του προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 1 000 g, αλλά ενδέχεται να χρειασθεί εκχύλιση συµπληρωµατικών ποσοτήτων δείγµατος. Για πρακτικούς λόγους, η χρησιµοποιούµενη ποσότητα προϊόντος πρέπει
να περιορίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στα 5 000 g κατά την παρασκευή εκχυλισµάτων για τη δοκιµή βιοδιασπασιµότητας.
Η πείρα έχει καταδείξει ότι είναι προτιµότερη η χρησιµοποίηση σειράς µικρών εκχυλίσεων αντί µιας µεγάλης εκχύλισης.
Οι καθοριζόµενες ποσότητες ανταλλακτών ιόντων έχουν υπολογισθεί για ικανότητα ανταλλαγής 600 έως 700 mmole
επιφανειοδραστικών ουσιών και σάπωνα.

4.4.2.

Αποµόνωση των αλκοολοδιαλυτών συστατικών
Προστίθενται 250 g του προς ανάλυση συνθετικού απορρυπαντικού σε 1 250 ml αιθανόλης, θερµαίνεται το µείγµα
έως το σηµείο βρασµού και αποστάζεται σε ψυκτήρα επαναφοράς επί µία ώρα υπό ανάδευση. Το θερµό αλκοολικό
διάλυµα διηθείται από ηθµό διήθησης µε µεγάλους πόρους που έχει θερµανθεί σε θερµοκρασία 50 °C, µε ισχυρή αναρρόφηση. Η φιάλη και ο ηθµός διήθησης πλένονται µε περίπου 200 ml θερµής αιθανόλης. Το διήθηµα και το απόπλυµα
του ηθµού περισυλλέγονται σε φιάλη κενού.
Όταν τα προς ανάλυση προϊόντα είναι πολτοί ή υγρά, πρέπει να βεβαιώνεται ότι το δείγµα δεν περιέχει περισσότερα
από 55 g ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και από 35 g σάπωνα. Το υπό εξέταση ζυγισµένο δείγµα εξατµίζεται
µέχρι ξηρού. Το υπόλειµµα διαλύεται σε 2 000 ml αιθανόλης και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.
Στην περίπτωση σκόνης µε χαµηλή φαινόµενη πυκνότητα (< 300 g/l), συνιστάται η αύξηση της αναλογίας της αιθανόλης κατά λόγο 20:1. Το διήθηµα της αιθανόλης εξατµίζεται µέχρι ξηρού, κατά προτίµηση µε τη βοήθεια περιστροφικού εξατµιστή. Αν χρειάζεται µεγαλύτερη ποσότητα εκχυλίσµατος, επαναλαµβάνεται η διαδικασία. Το υπόλειµµα διαλύεται σε 5 000 ml µείγµατος ισοπροπανόλης/νερού.

4.4.3.

Προετοιµασία των στηλών ανταλλαγής ιόντων
ΣΤΗΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ
Σε ποτήρι βρασµού των 3 000 ml τίθενται 600 ml ρητίνης ανταλλαγής κατιόντων (4.3.6) και σκεπάζονται µε την
προσθήκη 2 000 ml υδροχλωρικού οξέος (4.3.8). Αφήνεται να ηρεµήσει τουλάχιστον δύο ώρες, υπό περιοδική
ανάδευση.
Το οξύ µεταγγίζεται και η ρητίνη µεταφέρεται στη στήλη (4.3.12) µέσω απιονισµένου νερού. Η στήλη πρέπει να έχει
πώµα από υαλοβάµβακα.
Η στήλη πλένεται µε απιονισµένο νερό, µε παροχή 10-30 ml/min, ωσότου το έκλουσµα να µην περιέχει χλώριο.
Το νερό εκτοπίζεται µε µείγµα 2 000 ml ισοπροπανόλης/νερού (4.3.3), µε παροχή 10-30 ml/min. Η στήλη ανταλλαγής είναι πλέον έτοιµη για χρήση.
ΣΤΗΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ
Τίθενται 600 ml ρητίνης ανταλλαγής ανιόντων (4.3.7) σε ποτήρι βρασµού των 3.000 ml και καλύπτονται τελείως µε
την προσθήκη 2 000 ml απιονισµένου νερού.
Αφήνεται η ρητίνη να διογκωθεί επί τουλάχιστον δύο ώρες.
Η ρητίνη µεταφέρεται στη στήλη µε τη βοήθεια απιονισµένου νερού. Η στήλη πρέπει να έχει πώµα από υαλοβάµβακα.
Η στήλη πλένεται µε διάλυµα 0,3 M όξινου ανθρακικού αµµωνίου (4.3.5) ώσπου να φύγει τελείως το χλώριο. Τούτο
απαιτεί περίπου 5 000 ml διαλύµατος. Ακολουθεί νέα πλύση µε 2 000 ml απιονισµένου νερού. Το νερό εκτοπίζεται
µε µείγµα 2 000 ml ισοπροπανόλης/νερού (4.3.3), µε παροχή 10-30 ml/min. Η στήλη ανταλλαγής βρίσκεται πλέον
στη µορφή ΟΗ και είναι έτοιµη για χρήση.
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∆ιαδικασία ανταλλαγής ιόντων
Οι στήλες ανταλλαγής συνδέονται έτσι ώστε η στήλη ανταλλαγής κατιόντων να βρίσκεται πάνω από τη στήλη ανταλλαγής ανιόντων.
Οι στήλες ανταλλαγής θερµαίνονται µέχρι θερµοκρασίας 50 °C µε τη βοήθεια θερµοστάτη.
Θερµαίνονται στους 60 °C 5 000 ml του διαλύµατος που προέκυψε στο σηµείο 4.4.2, το δε διάλυµα διαβιβάζεται
µέσα από τους ανταλλάκτες µε ρυθµό ροής 20 ml/min. Οι στήλες πλένονται µε 1 000 ml θερµού µείγµατος ισοπροπανόλης/νερού (4.3.3).
Για την παραλαβή των ανιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών (MBAS), αποσυνδέεται η στήλη KAT. Τα λιπαρά οξέα
του σάπωνα της στήλης KAT εκλούονται µε 5 000 ml διαλύµατος αιθανόλης/CO2 στους 50 °C (4.3.4). Το έκλουσµα
απορρίπτεται.
Στη συνέχεια, εκλούονται οι MBAS από τη στήλη AAT µε 5 000 ml διαλύµατος όξινου ανθρακικού αµµωνίου
(4.3.5). Το έκλουσµα εξατµίζεται µέχρι ξηρού σε ατµόλουτρο ή σε περιστροφικό εξαερωτήρα.
Το υπόλειµµα περιέχει τις MBAS (υπό µορφή αµµωνιακού άλατος) και, ενδεχοµένως, µη επιφανειοδραστικά ανιονικά
προϊόντα που δεν βλάπτουν τη δοκιµή της βιοδιασπασιµότητας. Στο υπόλειµµα προστίθεται απιονισµένο νερό ώσπου
να επιτευχθεί καθορισµένος όγκος και προσδιορίζεται η περιεκτικότητα του συνόλου σε MBAS σε ένα δείγµα. Το
διάλυµα χρησιµοποιείται ως πρότυπο διάλυµα των ανιονικών συνθετικών απορρυπαντικών για τη δοκιµή βιοδιασπασιµότητας. Το διάλυµα πρέπει να διατηρείται σε θερµοκρασία κατώτερη από 5 °C.

4.4.5.

Αναγέννηση των ρητινών ανταλλαγής ιόντων
Ο ανταλλάκτης κατιόντων απορρίπτεται µετά τη χρήση.
Η ρητίνη ανταλλαγής ανιόντων αναγεννάται µε τη διοχέτευση, µέσα από τη στήλη, µιας συµπληρωµατικής ποσότητας
διαλύµατος όξινου ανθρακικού αµµωνίου (4.3.5) µε ρυθµό ροής περίπου 10 ml/min, ωσότου το έκλουσµα να απαλλαγεί από ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες (δοκιµή κυανού του µεθυλενίου).
Ακολούθως, ο ανταλλάκτης ανιόντων πλένεται µε µείγµα 2 000 ml ισοπροπανόλης/νερού (4.3.3). Ο ανταλλάκτης
ανιόντων µπορεί και πάλι να χρησιµοποιηθεί.

5.

Προκατεργασία των προς δοκιµή µη ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών

5.1.

Προκαταρκτικές σηµειώσεις

5.1.1.

Κατεργασία των δειγµάτων
Η κατεργασία των µη ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών και των µορφοποιηµένων απορρυπαντικών η οποία προηγείται του προσδιορισµού της πρωτογενούς βιοδιασπασιµότητας µε την επιβεβαιωτική δοκιµή είναι η ακόλουθη:
Προϊόντα

Κατεργασία

Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,

Καµία

Μορφοποιηµένα απορρυπαντικά

Εκχύλιση µε αλκοόλη και, στη συνέχεια, διαχωρισµός των
µη ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών µε ανταλλαγή ιόντων

Σκοπός της αλκοολικής εκχύλισης είναι η αποµάκρυνση των αδιάλυτων και των ανόργανων συστατικών του προϊόντος
που διατίθεται στην αγορά, τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να διαταράξουν τη δοκιµή βιοδιασπασιµότητας.
5.1.2.

∆ιαδικασία ανταλλαγής ιόντων
Για την ορθή διεξαγωγή των δοκιµών βιοδιασπασιµότητας, απαιτείται η αποµόνωση και ο διαχωρισµός των µη ιονικών
επιφανειοδραστικών ουσιών από τον σάπωνα, τις ανιονικές και τις κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.
Τούτο επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή µιας τεχνικής ανταλλαγής ιόντων που χρησιµοποιεί µακροπορώδη ρητίνη ανταλλαγής ανιόντων και κατάλληλο εκλουστικό µέσο για κλασµατική έκλουση. Με τον τρόπο αυτόν, ο σάπωνας, οι ανιονικές και οι µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες δύνανται να αποµονωθούν µε µία µόνο διεργασία.

5.1.3.

Αναλυτικός έλεγχος
Μετά την οµογενοποίηση, η περιεκτικότητα του απορρυπαντικού σε ανιονικές και µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις µεθόδους ανάλυσης της MBAS και της BiAS. Η περιεκτικότητα σε σάπωνα προσδιορίζεται µε κατάλληλη µέθοδο ανάλυσης.
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Η εν λόγω ανάλυση των προϊόντων είναι απαραίτητη για τον υπολογισµό των ποσοτήτων που απαιτούνται για την
παρασκευή των κλασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στις δοκιµές βιοδιασπασιµότητας.
Η ποσοτική εκχύλιση δεν είναι απαραίτητη· ωστόσο, πρέπει να εκχυλίζεται τουλάχιστον το 80 % των µη ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών. Συνήθως, επιτυγχάνεται ποσοστό 90 % ή µεγαλύτερο.
5.2.

Αρχή της µεθόδου
Από οµογενές δείγµα (σκόνες, αποξηραµένοι πολτοί και αποξηραµένα υγρά) λαµβάνεται αιθανολικό εκχύλισµα που
περιέχει τις επιφανειοδραστικές ουσίες, τον σάπωνα και άλλα αλκοολοδιαλυτά συστατικά του δείγµατος του απορρυπαντικού.
Το αιθανολικό εκχύλισµα εξατµίζεται µέχρι ξηρού και διαλύεται σε µείγµα ισοπροπανόλης/νερού· το διάλυµα που
προκύπτει διέρχεται από µεικτή διάταξη ισχυρώς όξινου ανταλλάκτη κατιόντων και µακροπορώδους ανταλλάκτη ανιόντων, σε θερµοκρασία 50 °C. Η θερµοκρασία αυτή είναι απαραίτητη ώστε να εµποδισθεί η καθίζηση τυχόν λιπαρών
οξέων που ενδέχεται να βρίσκονται σε όξινο περιβάλλον. Οι µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες παραλαµβάνονται
από τα απόβλητα µε εξάτµιση.
Οι κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες που ενδέχεται να διαταράξουν τη δοκιµή βιοδιασπασιµότητας και την αναλυτική διαδικασία αποµακρύνονται από τον ανταλλάκτη κατιόντων που βρίσκεται πάνω από τον ανταλλάκτη ανιόντων.

5.3.

Χηµικές ουσίες και συσκευές

5.3.1.

Απιονισµένο νερό

5.3.2.

Αιθανόλη, C2H5ΟH 95 % (v/v) (επιτρεπόµενο µετουσιωτικό: µεθυλαιθυλοκετόνη ή µεθανόλη)

5.3.3.

Μείγµα ισοπροπανόλης/νερού (50/50 v/v):
— 50 µέρη κατ' όγκο ισοπροπανόλης, CH3CHOH.CH3, και
— 50 µέρη κατ' όγκο νερού (5.3.1)

5.3.4.

∆ιάλυµα όξινου ανθρακικού αµµωνίου (60/40 v/v):
0,3 mol NH4HCO3 σε 1 000 ml µείγµατος ισοπροπανόλης/νερού, αποτελουµένου από 60 µέρη κατ' όγκο ισοπροπανόλης και 40 µέρη κατ' όγκο νερού (5.3.1)

5.3.5.

Ανταλλάκτης κατιόντων (ΚΑΤ), ισχυρά όξινος, ανθεκτικός στην αλκοόλη (50-100 mesh)

5.3.6.

Ανταλλάκτης ανιόντων (ΑΑΤ), µακροπορώδης, Merck Lewatit, MP 7080 (70-150 mesh), ή ισοδύναµος

5.3.7.

Υδροχλωρικό οξύ, 10 % HCl w/w

5.3.8.

Σφαιρική φιάλη 2 000 ml µε κωνικό στόµιο από εσµυρισµένο γυαλί και ψυκτήρα επαναφοράς

5.3.9.

Ηθµός διήθησης διαµέτρου 90 mm, που δύναται να θερµανθεί, για χάρτινους ηθµούς

5.3.10. Φιάλη κενού 2 000 ml
5.3.11. Στήλες ανταλλακτών µε θερµαντικό χιτώνα και στρόφιγγα: εσωτερικός σωλήνας διαµέτρου 60 mm και ύψους
450 mm (βλέπε σχήµα 4)
5.3.12. Υδρόλουτρο
5.3.13. Πυριατήριο ξήρανσης κενού
5.3.14. Θερµοστάτης
5.3.15. Περιστροφικός εξαερωτήρας
5.4.

Παρασκευή του εκχυλίσµατος και χωρισµός των µη ιονικών δραστικών ουσιών

5.4.1.

Παρασκευή του εκχυλίσµατος
Η ποσότητα επιφανειοδραστικών ουσιών που απαιτείται για τη δοκιµή βιοδιασπασιµότητας είναι περίπου 25 g BiAS.
Κατά την παρασκευή των εκχυλισµάτων για τις δοκιµές βιοδιασπασιµότητας, η χρησιµοποιούµενη ποσότητα του
προϊόντος πρέπει να περιορίζεται σε 2 000 g κατ' ανώτατο όριο. Για το λόγο αυτόν, µπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί δύο ή περισσότερες φορές η κατεργασία µέχρι να προκύψει επαρκής ποσότητα για τις δοκιµές βιοδιασπασιµότητας.
Η πείρα έχει καταδείξει ότι είναι προτιµότερη η χρησιµοποίηση σειράς µικρών εκχυλίσεων αντί µιας µεγάλης εκχύλισης.
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Αποµόνωση των αλκοολοδιαλυτών συστατικών
Προστίθενται 250 g του προς ανάλυση συνθετικού απορρυπαντικού σε 1 250 ml αιθανόλης, το δε µείγµα θερµαίνεται
έως το σηµείο βρασµού και αποστάζεται σε ψυκτήρα επαναφοράς επί µία ώρα υπό ανάδευση. Το θερµό αλκοολικό
διάλυµα διηθείται από ηθµό διήθησης µε µεγάλους πόρους που έχει θερµανθεί σε θερµοκρασία 50 °C, µε ισχυρή αναρρόφηση. Η φιάλη και ο ηθµός διήθησης πλένονται µε περίπου 200 ml θερµής αιθανόλης. Το διήθηµα και το απόπλυµα
του ηθµού περισυλλέγονται σε φιάλη κενού.
Όταν τα προς ανάλυση προϊόντα είναι πολτοί ή υγρά, πρέπει να βεβαιώνεται ότι το δείγµα δεν περιέχει περισσότερα
από 25 g ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και από 35 g σαπούνι. Το υπό εξέταση ζυγισµένο δείγµα εξατµίζεται
µέχρι ξηρού. Το υπόλειµµα διαλύεται σε 500 ml αιθανόλης και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση
σκόνης µε χαµηλή φαινόµενη πυκνότητα (< 300 g/l) συνιστάται η αύξηση της αναλογίας της αιθανόλης κατά λόγο
20:1.
Το διήθηµα της αιθανόλης εξατµίζεται µέχρι ξηρού, κατά προτίµηση µε τη βοήθεια περιστροφικού εξαερωτήρα. Αν
χρειάζεται µεγαλύτερη ποσότητα εκχυλίσµατος, επαναλαµβάνεται η διαδικασία. Το υπόλειµµα διαλύεται σε 5 000 ml
µείγµατος ισοπροπανόλης/νερού.

5.4.3.

Προετοιµασία των στηλών ανταλλαγής ιόντων
ΣΤΗΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ
Σε ποτήρι βρασµού των 3 000 ml τίθενται 600 ml ρητίνης ανταλλαγής κατιόντων (5.3.5) και καλύπτονται µε την
προσθήκη 2 000 ml υδροχλωρικού οξέος (5.3.7). Αφήνεται να ηρεµήσει τουλάχιστον δύο ώρες, υπό περιοδική
ανάδευση.
Το οξύ µεταγγίζεται και η ρητίνη µεταφέρεται στη στήλη (5.3.11) µε τη βοήθεια απιονισµένου νερού. Η στήλη πρέπει
να έχει πώµα από υαλοβάµβακα. Η στήλη πλένεται µε απιονισµένο νερό, µε παροχή 10-30 l/min, ωσότου το έκλουσµα
να µην περιέχει χλώριο.
Το νερό εκτοπίζεται µε µείγµα 2 000 ml ισοπροπανόλης/νερού (5.3.3), µε παροχή 10-30 ml/min. Η στήλη ανταλλαγής είναι πλέον έτοιµη για χρήση.
ΣΤΗΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ
Τίθενται 600 ml ρητίνης ανταλλαγής ανιόντων (5.3.6) σε ποτήρι βρασµού και καλύπτονται τελείως µε την προσθήκη
2 000 ml απιονισµένου νερού. Αφήνεται η ρητίνη να διογκωθεί επί τουλάχιστον δύο ώρες. Η ρητίνη µεταφέρεται στη
στήλη µε τη βοήθεια απιονισµένου νερού. Η στήλη πρέπει να έχει πώµα από υαλοβάµβακα.
Η στήλη πλένεται µε διάλυµα 0,3 M όξινου ανθρακικού αµµωνίου (5.3.4) ώσπου να φύγει τελείως το χλώριο. Τούτο
απαιτεί περίπου 5 000 ml διαλύµατος. Ακολουθεί νέα πλύση µε 2 000 ml απιονισµένου νερού.
Το νερό εκτοπίζεται µε µείγµα 2 000 ml ισοπροπανόλης/νερού (5.3.3), µε παροχή 10-30 ml/min. Η στήλη ανταλλαγής βρίσκεται πλέον στη µορφή ΟΗ και είναι έτοιµη για χρήση.

5.4.4.

∆ιαδικασία ανταλλαγής ιόντων
Οι στήλες ανταλλαγής συνδέονται έτσι ώστε η στήλη ανταλλαγής κατιόντων να βρίσκεται πάνω από τη στήλη ανταλλαγής ανιόντων. Οι στήλες ανταλλαγής θερµαίνονται µέχρι θερµοκρασίας 50 °C µε τη βοήθεια θερµοστάτη. Θερµαίνονται στους 60 °C 5.000 ml του διαλύµατος που προέκυψε στο σηµείο 5.4.2, το δε διάλυµα διαβιβάζεται µέσα από
τους ανταλλάκτες µε ρυθµό ροής 20 ml/min. Οι στήλες πλένονται µε 1 000 ml θερµού µείγµατος ισοπροπανόλης/
νερού (5.3.3).
Για την παραλαβή των µη ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών, το διήθηµα και το απόπλυµα του ηθµού συλλέγονται
και εξατµίζονται µέχρι ξηρού, κατά προτίµηση µε τη βοήθεια περιστροφικού εξαερωτήρα. Το υπόλειµµα περιέχει τη
BiAS. Στο υπόλειµµα προστίθεται απιονισµένο νερό ώσπου να επιτευχθεί καθορισµένος όγκος και προσδιορίζεται η
περιεκτικότητα σε BiAS σε ένα δείγµα. Το διάλυµα χρησιµοποιείται ως πρότυπο διάλυµα των µη ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών για τη δοκιµή βιοδιασπασιµότητας. Το διάλυµα πρέπει να διατηρείται σε θερµοκρασία κατώτερη από
5 °C.

5.4.5.

Αναγέννηση των ρητινών ανταλλαγής ιόντων
Ο ανταλλάκτης κατιόντων απορρίπτεται µετά τη χρήση.
Η ρητίνη ανταλλαγής ανιόντων αναγεννάται µε τη διαβίβαση περίπου 5 000-6 000 ml διαλύµατος όξινου ανθρακικού
αµµωνίου (5.3.4) από τη στήλη µε ρυθµό ροής περίπου 10 ml/min, ωσότου το έκλουσµα να απαλλαγεί από ανιονικές
επιφανειοδραστικές ουσίες (δοκιµή κυανού του µεθυλενίου). Ακολούθως, ο ανταλλάκτης ανιόντων πλένεται µε µείγµα
2 000 ml ισοπροπανόλης/νερού (5.3.3). Ο ανταλλάκτης ανιόντων µπορεί και πάλι να χρησιµοποιηθεί.
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Σχήµα 1
Εγκατάσταση ενεργοποιηµένης ιλύος: γενική άποψη

Α. ∆οχείο αποθήκευσης
Β.

∆οσιµετρική διάταξη

Γ.

Θάλαµος αερισµού (χωρητικότητας τριών λίτρων)

∆.

∆οχείο καθίζησης

Ε.

Αντλία πεπιεσµένου αέρα

ΣΤ. Συλλέκτης
Ζ. Πορώδης διάταξη αερισµού
Η. Μετρητής ροής του αέρα
Θ. Αέρας
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Σχήµα 2
Εγκατάσταση ενεργοποιηµένης ιλύος: λεπτοµέρεια
(διαστάσεις σε χιλιοστόµετρα)

Α. Επίπεδο υγρού
Β. Σκληρό PVC
Γ. Γυαλί ή αδιάβροχο πλαστικό (σκληρό PVC)
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Σχήµα 3
Υπολογισµός της βιοδιασπασιµότητας — Επιβεβαιωτική δοκιµή

Α. Αρχική περίοδος
Β.

Περίοδος που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό (είκοσι µία ηµέρες)

Γ.

Άµεσα βιοδιασπάσιµη επιφανειοδραστική ουσία

∆.

Όχι άµεσα βιοδιασπάσιµη επιφανειοδραστική ουσία

Ε.

Βιοδιάσπαση ( %)

ΣΤ. Χρόνος (ηµέρες)
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Σχήµα 4
Θερµαινόµενη στήλη ανταλλαγής
(διαστάσεις σε χιλιοστόµετρα)
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Σχήµα 5
Συσκευή διέλευσης ρεύµατος αέρος
(διαστάσεις σε χιλιοστόµετρα)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 649/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 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 8 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 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 7ης Απριλίου 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

104,4
48,9
120,5
124,3
99,5

0707 00 05

052
204
999

104,6
132,9
118,8

0709 10 00

220
999

56,4
56,4

0709 90 70

052
204
999

91,5
71,7
81,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
400
600
624
999

49,5
43,4
55,7
45,3
44,2
47,2
48,2
58,7
49,0

0805 50 10

052
400
999

40,0
52,1
46,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

50,7
82,5
120,9
100,2
76,7
68,4
75,3
75,4
79,7
122,0
85,2

0808 20 50

388
512
524
528
999

77,9
71,5
80,3
68,6
74,6

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. 650/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Απριλίου 2004
για τη θέσπιση των κατά µονάδα αξιών για τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας ορισµένων αναλώσιµων εµπορευµάτων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, µε τον οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (1),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου µε τον
οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (2), και ιδίως
το άρθρο 173 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια για τη θέσπιση, εκ
µέρους της Επιτροπής, κατά µονάδα αξιών περιοδικής
ισχύος για τα προϊόντα που καθορίζονται σύµφωνα µε την
κατάταξη που αναφέρεται στο παράρτηµα 26 του εν λόγω
κανονισµού.

(2)

Η εφαρµογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που
ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισµό των κατά µονάδα αξιών σύµφωνα µε τον τρόπο που
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατά µονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορίζονται
σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).
(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της
31.12.2003, σ. 1).

8.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 104/39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Πατάτες πρώιµες
0701 90 50

45,90

341,74

423,32

30,58

1.30

Κρεµµύδια άλλα και προς φύτευση
0703 10 19

40,96

304,96

377,75

27,29

1.40

Σκόρδα

137,07

1 020,55

1 264,17

91,33

0703 20 00

1.50

Πράσα
ex 0703 90 00

66,37

494,17

612,14

44,22

1.80

Κράµβες λευκές και κράµβες ερυθρές
0704 90 10

97,85

728,57

902,49

65,20

1.90

Μπρόκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica
Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

457,39

566,58

40,93

1.100

Λάχανο του είδους κήνος
ex 0704 90 90

49,54

368,86

456,91

33,01

1.130

Καρότα
ex 0706 10 00

33,21

247,27

306,30

22,13

1.140

Ραφανίδες
ex 0706 90 00

71,58

532,96

660,19

47,69

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)
0708 10 00

319,56

2 379,32

2 947,30

212,92

1.170

Φασόλια:

1.170.1

— Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

135,40

1 008,13

1 248,79

90,22

1.170.2

— Φασόλια (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

176,06

1 310,85

1 623,77

117,31

1.200

Σπαράγγια:

1.200.1

— Πράσινα
ex 0709 20 00

283,47

2 110,63

2 614,47

188,88

1.200.2

— Έτερα
ex 0709 20 00

500,68

3 727,91

4 617,82

333,60

1.210

Μελιτζάνες
0709 30 00

188,64

1 404,56

1 739,85

125,69

1.220

Σέλινα µε ραβδώσεις [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

63,39

472,01

584,69

42,24

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles
0709 59 10

994,91

7 407,80

9 176,15

662,91

1.240

Γλυκοπιπεριές
0709 60 10

224,94

1 674,86

2 074,67

149,88

1.270

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορίζονται για την ανθρώπινη
κατανάλωση)
0714 20 10

124,32

925,67

1 146,64

82,84

2.30

Ανανάδες νωποί
ex 0804 30 00

92,32

687,37

851,45

61,51
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά
ex 0804 40 00

2.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves και µάγγες, νωπαί
ex 0804 50 00

8.4.2004

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

161,20

DKK

SEK

GBP

1 200,23

1 486,74

107,41

—

—

—

—

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

2.60.1

— Αιµατόσαρκα και ηµιαιµατόσαρκα
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates,
Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— Έτερα
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα Tangerines και τα Satsumas),
νωπά. Κληµεντίνες (Clémentines), Wilkings και παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά:

2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 10

113,94

848,40

1 050,92

75,92

2.70.2

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

187,19

1 393,73

1 726,43

124,72

2.70.3

— Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings
ex 0805 20 50

62,79

467,52

579,13

41,84

2.70.4

— Tangerines και έτερα
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

74,05

551,38

683,00

49,34

2.85

Γλυκολέµονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), νωπά
0805 50 90

100,27

746,55

924,76

66,81

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

2.90.1

— Λευκά
ex 0805 40 00

49,74

370,35

458,76

33,14

2.90.2

— Ροζ
ex 0805 40 00

54,29

404,24

500,74

36,17

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι
0806 10 10

125,91

937,48

1 161,27

83,89

2.110

Καρπούζια
0807 11 00

55,71

414,80

513,82

37,12

2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (συµπεριλαµβάνεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (συµπεριλαµβάνεται Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

63,74

474,59

587,88

42,47

2.120.2

— Έτεροι
ex 0807 19 00

131,45

978,71

1 212,34

87,58

2.140

Αχλάδια:

2.140.1

— Αχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Αχλάδια-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— Έτεροι
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Βερίκοκα
ex 0809 10 00

608,11

4 527,80

5 608,66

405,18

2.160

Κεράσια

338,62

2 521,26

3 123,13

225,62

0809 20 95
0809 20 05
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ
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Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

2.170

Ροδάκινα
0809 30 90

136,94

1 019,64

1 263,04

91,25

2.180

Ροδάκινα υπό την ονοµασία Nectarines
ex 0809 30 10

114,51

852,64

1 056,18

76,30

2.190

∆αµάσκηνα
0809 40 05

93,67

697,41

863,89

62,41

2.200

Φράουλες
0810 10 00

116,78

869,54

1 077,11

77,81

2.205

Σµέουρα
0810 20 10

304,95

2 270,57

2 812,58

203,19

2.210

Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

1 278,15

9 516,74

11 788,53

851,63

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

145,75

1 085,21

1 344,27

97,11

2.230

Ρόδια
ex 0810 90 95

315,50

2 349,12

2 909,89

210,22

2.240

∆ιόσπυρος (συµπεριλαµβάνεται το Sharon)
ex 0810 90 95

283,21

2 108,70

2 612,07

188,70

2.250

Λίτσι
ex 0810 90 30

—

—

—

—
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 651/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σηµαία Βελγίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), και ιδίως το άρθρο 21
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συµβουλίου, της
19ης ∆εκεµβρίου 2003, περί καθορισµού, για το 2004, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (2), προβλέπει
ποσοστώσεις γλώσσας της κοινής για το 2004.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα γλώσσας της κοινής στα ύδατα της
ζώνης ICES VIIh, j, k, από σκάφη που φέρουν βελγική

σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, έφθασαν στο όριο
της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2004. Το Βέλγιο
απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 20
Μαρτίου 2004. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
η ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα γλώσσας της κοινής στα ύδατα της ζώνης ICES VIIh,
j, k, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα
στο Βέλγιο, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που
έχει χορηγηθεί στο Βέλγιο για το 2003.
Απαγορεύεται η αλιεία γλώσσας της κοινής στα ύδατα της ζώνης
ICES VIIh, j, k, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η
µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει
αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 20 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Jörgen HOLMQUIST

Γενικός ∆ιευθυντής Αλιείας

(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 (ΕΕ L 289 της
7.11.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 344 της 31.12.2003, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 652/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για τη διόρθωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 362/2004 για άνοιγµα προτιµησιακής δασµολογικής ποσόστωσης κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκαλάµων καταγωγής χωρών ΑΚΕ για την
προµήθεια των βιοµηχανιών ραφιναρίσµατος ζάχαρης κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 30
Ιουνίου 2004
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Συνεπώς, πρέπει να διορθωθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 362/
2004 και να απαλειφθεί η αναφορά στον αύξοντα αριθµό
από την ηµεροµηνία εφαρµογής του εν λόγω κανονισµού.

(3)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 39 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 362/2004 της Επιτροπής (2)
έγινε λάθος όσον αφορά τον αύξοντα αριθµό της ποσόστωσης που άνοιξε από τον κανονισµό αυτό. Πράγµατι,
διαφέρει από αυτόν που έχει ήδη προβλεφθεί, για όλες τις
ποσοστώσεις ειδικής προτιµησιακής ζάχαρης για τις περιόδους 2003/04, 2004/05 και 2005/06, από το άρθρο 16
δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 της
Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2003, για τον καθορισµό, για
τις περιόδους εµπορίας 2003/04, 2004/05 και 2005/06,
των λεπτοµερειών εφαρµογής για την εισαγωγή ζάχαρης
ζαχαροκαλάµου στο πλαίσιο ορισµένων δασµολογικών
ποσοστώσεων και προτιµησιακών συµφωνιών και για την
τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1464/95 και (ΕΚ)
αριθ. 779/96 (3).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 362/2004, το δεύτερο
εδάφιο διαγράφεται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004, σ. 16).
(2) ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 18.
(3) ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 25· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 96/2004 (ΕΕ L 15 της 22.1.2004, σ. 3).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για την προκήρυξη δηµοπρασίας για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες βιοµηχανικές
χρήσεις, αριθ. 51/2004 ΕΚ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής
αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο του 33,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της
25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 περί
κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής αγοράς όσον αφορά
τους µηχανισµούς της αγοράς (2) καθορίζει, µεταξύ άλλων,
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν τη διάθεση των
αποθεµάτων αλκοόλης που έχουν συσταθεί µετά από τις
αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 30 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχονται από τους
οργανισµούς παρεµβάσεως.
Πρέπει να προκηρυχθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 80 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, δηµοπρασίες για την
πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες βιοµηχανικές
χρήσεις, προκειµένου να περιοριστούν τα αποθέµατα κοινοτικής οινικής αλκοόλης και να επιτραπεί η υλοποίηση στην
Κοινότητα βιοµηχανικών σχεδίων περιορισµένης έκτασης ή η
µεταποίηση σε εµπορεύµατα που προορίζονται για εξαγωγή
για βιοµηχανικούς σκοπούς. Η κοινοτική οινική αλκοόλη
έχει αποθεµατοποιηθεί από τα κράτη µέλη και αποτελείται
από ποσότητες που προέρχονται από τις αποστάξεις που
αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.
Μετά την 1η Ιανουαρίου 1999 και δυνάµει του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου
1998, για τη θέσπιση του νέου γεωργονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (3), οι τιµές προσφοράς και οι εγγυήσεις πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και οι πληρωµές πρέπει
να πραγµατοποιούνται σε ευρώ.
Πρέπει να καθορισθούν οι ελάχιστες τιµές για την υποβολή
των προσφορών, διαφοροποιηµένες ανάλογα µε την κατηγορία της τελικής χρήσης.

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
262 της14.10.2003, σ. 13).
(2) ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1710/2003 (ΕΕ L 243 της
27.9.2003, σ. 98).
3
( ) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.

Άρθρο 1
Με τη δηµοπρασία αριθ. 51/2004 ΕΚ, πωλείται αλκοόλη οινικής
προέλευσης για νέες βιοµηχανικές χρήσεις. Η αλκοόλη προέρχεται
από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 30 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχεται από το γαλλικό
οργανισµό παρεµβάσεως.
Ο όγκος που αφορά η πωλούµενη αλκοόλη ανέρχεται σε 100 000
εκατόλιτρα αλκοόλης 100 % vol. Οι αριθµοί των δεξαµενών
(cuves), οι τόποι αποθήκευσης και ο όγκος της αλκοόλης 100 %
vol που περιέχονται σε καθεµία από τις δεξαµενές αυτές περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.

Άρθρο 2
Η πώληση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79, 81,
82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 και 101 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1623/2000 και του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2799/98.

Άρθρο 3
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στον σχετικό οργανισµό παρέµβασης που κατέχει την εν λόγω αλκοόλη:
Onivins-Libourne, Délégation nationale
17, avenue de la Ballastière,
boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
τηλ.: (33-5) 57 55 20 00
τέλεξ: 57 20 25
φαξ: (33-5) 57 55 20 59
ή αποστέλλονται στη διεύθυνση του εν λόγω οργανισµού µε
συστηµένη επιστολή.
2. Οι προσφορές εσωκλείονται σε σφραγισµένο φάκελο που
φέρει την ένδειξη «Υποβολή ∆ηµοπρασία για νέες βιοµηχανικές
χρήσεις αριθ. 51/2004 ΕΚ», ο οποίος εσωκλείεται σε φάκελο που
φέρει τη διεύθυνση του σχετικού οργανισµού παρέµβασης.
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3.
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο σχετικό οργανισµό
παρέµβασης το αργότερο στις 28 Απριλίου 2004 στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).
4.
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη
συστάσεως, στον σχετικό οργανισµό παρεµβάσεως που κατέχει την
εν λόγω αλκοόλη, εγγυήσεως συµµετοχής 4 ευρώ ανά εκατόλιτρο
αλκοόλης σε 100 % vol.
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Άρθρο 5

Οι διαδικασίες που αφορούν τη δειγµατοληψία έχουν καθορισθεί
στο άρθρο 98 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000. Η τιµή των
δειγµάτων ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά λίτρο.
Ο οργανισµός παρεµβάσεως παρέχει οποιαδήποτε χρήσιµη πληροφορία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πωλουµένων αλκοολών.

Άρθρο 4
Οι ελάχιστες τιµές για τις οποίες µπορούν να υποβληθούν προσφορές ανέρχονται σε 6,80 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε
100 % vol, που προορίζεται για την παρασκευή αρτοποιητικής
ζύµης, σε 26 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol, που
προορίζεται για την παρασκευή χηµικών προϊόντων του τύπου
αµίνες και χλωράλη για την εξαγωγή, 32 ευρώ ανά εκατόλιτρο
αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται για την παρασκευή eau
de Cologne για την εξαγωγή, και σε 7,50 ευρώ ανά εκατόλιτρο
αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται για άλλες βιοµηχανικές
χρήσεις.

Άρθρο 6
Η εγγύηση ορθής εκτελέσεως ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ ανά
εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.
Άρθρο 7
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
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, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ αριθ. 51/2004 ΕΚ
Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της πωλούµενης αλκοόλης

Κράτος µέλος

Γαλλία

Αριθµός δεξαµενών

Τόπος αποθεµατοποίησης

Onivins-Longuefuye
F-53200 Longuefuye

Onivins-Port La Nouvelle
Av. Adolphe Turel, BP 62
F-11210 Port La Nouvelle

Σύνολο

Όγκος σε εκατόλιτρα αλκοόλης
100 %

Αναφορά κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1493/1999
Άρθρο

Τύπος αλκοόλης

Αλκοολικός
τίτλος (σε % vol)

20

22 410

27

ακατέργαστη

+ 92

4

22 555

27

ακατέργαστη

+ 92

10

22 310

28

ακατέργαστη

+ 92

15

15 155

28

ακατέργαστη

+ 92

37

550

28

ακατέργαστη

+ 92

37

8 100

30

ακατέργαστη

+ 92

37

165

27

ακατέργαστη

+ 92

36

120

28

ακατέργαστη

+ 92

36

8 610

30

ακατέργαστη

+ 92

36

25

27

ακατέργαστη

+ 92

100 000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 654/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 144/2004 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δηµοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά µαλακού σίτου που έχει
στην κατοχή του ογαλλικόςοργανισµός παρέµβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 144/2004 τροποποιείται ως εξής:

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 144/2004 της Επιτροπής ( ),
προκήρυξε διαρκή δηµοπρασία για την επαναπώληση στην
κοινοτική αγορά 200 000 τόνων µαλακού σίτου που έχει
στην κατοχή του ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης.
2

Στην παρούσα κατάσταση της αγοράς, κρίνεται σκόπιµο να
αυξηθούν κατά 367 308 τόνους οι ποσότητες µαλακού
σίτου του γαλλικού οργανισµού παρέµβασης οι οποίες
προσφέρονται προς πώληση στην κοινοτική αφορά της Κοινότητας.

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 «200 000 τόνοι» αντικαθίσταται
από «367 308 τόνοι».
2. Στον τίτλο του παραρτήµατος, «200 000 τόνοι» αντικαθίσταται
από «367 308 τόνοι».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
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, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 (ΕΕ L 158 της
27.6.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 36.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 655/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 όσον αφορά τα νιτρικά άλατα σε τρόφιµα
που προορίζονται για βρέφη και µικρά παιδιά
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Για να προστατευθεί η υγεία των βρεφών και των µικρών
παιδιών, που αποτελούν ευάλωτη πληθυσµιακή οµάδα,
ενδείκνυται να καθοριστεί µια χαµηλότερη µέγιστη τιµή, η
οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε την αυστηρή επιλογή
των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
των µεταποιηµένων τροφών µε βάση τα δηµητριακά και των
παιδικών τροφών για βρέφη.

(5)

Η οδηγία 2002/63/EΚ της Επιτροπής (5) καθιερώνει κοινοτικές µεθόδους δειγµατοληψίας για τον επίσηµο έλεγχο των
υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω σε προϊόντα
φυτικής και ζωικής προέλευσης και καταργεί την οδηγία 79/
700/ΕΟΚ (6). Οι διατάξεις της οδηγίας είναι κατάλληλες για
δειγµατοληψία για τον επίσηµο έλεγχο των νιτρικών αλάτων.

(6)

Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον 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,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις
προσµείξεις των τροφίµων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Μετά τη γνωµοδότηση της επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 (2) της Επιτροπής
καθορίζει µέγιστες τιµές ανοχής για ορισµένες προσµείξεις
στα τρόφιµα, όπου περιλαµβάνονται τα τρόφιµα που
προορίζονται για βρέφη και µικρά παιδιά τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 96/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης
Φεβρουαρίου 1996, για τις µεταποιηµένες τροφές µε βάση
τα δηµητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και µικρά
παιδιά (3).

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 466/2001 πρέπει να
θεσπιστούν συγκεκριµένες µέγιστες τιµές προσµείξεων για τα
τρόφιµα που προορίζονται για βρέφη και µικρά παιδιά έως
τις 5 Απριλίου 2004.

Ανώτατα επίπεδα για τα νιτρικά άλατα καθορίζονται για
ορισµένα λαχανικά στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 466/2001
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 563/
2002 (4) σε ανταπόκριση στη γνωµοδότηση της επιστηµονικής επιτροπής για τα τρόφιµα του 1995. Για να προστατευτεί η δηµόσια υγεία, όσον αφορά ιδιαίτερα την πιθανή
σύνδεση µε το σχηµατισµό καρκινογόνων ουσιών όπως οι
νιτροζαµίνες, το επίπεδο των νιτρικών αλάτων θα πρέπει να
µειωθεί στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο που µπορεί λογικά
να επιτευχθεί.

(1) EE L 37 της 13.2.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 77 της 16.3.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 455/2004 (ΕΕ L 74 της 12.3.2004,
σ. 11).
(3) ΕΕ L 49 της 28.2.1996, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/13/ΕΚ (ΕΕ L 41 της 14.12.2003, σ. 33).
(4) ΕΕ L 86 της 3.4.2002, σ. 5.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να σχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2004.
Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα προϊόντα που κυκλοφόρησαν στην αγορά πριν από την 1η Οκτωβρίου 2004 σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίµων
είναι υποχρεωµένος να αποδείξει πότε κυκλοφόρησαν τα προϊόντα
στην αγορά.
(5) ΕΕ L 187 της 16.7.2002, σ. 30.
(6) ΕΕ L 207 της 15.8.1979, σ. 26.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο τµήµα 1. (Νιτρικά άλατα) του παραρτήµατος I προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 1.5:

Προϊόν

«1.5. Παιδικές τροφές και µεταποιηµένες
τροφές µε βάση τα δηµητριακά για
βρέφη και µικρά παιδιά (1) (2)

Μέγιστη τιµή
ανοχής
(mg NO3/kg)

200

Μέθοδος δειγµατοληψίας

Αναλυτική µέθοδος
αναφοράς

Οδηγία 2002/63/ΕΚ (προβλεπόµενες
διατάξεις για τις µεταποιηµένες τροφές
φυτικής προέλευσης και για τις µεταποιηµένες τροφές ζωικής προέλευσης)

(1) Παιδικές τροφές και µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα δηµητριακά για βρέφη και µικρά παιδιά σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 1 της
οδηγίας 96/5/EΚ για τις µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα δηµητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και µικρά παιδιά. Οι µέγιστες τιµές
ανοχής ισχύουν για τα προϊόντα που προσφέρονται έτοιµα για κατανάλωση ή πρέπει να ανασυσταθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2
( ) Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις µέγιστες τιµές ανοχής για τα νιτρικά άλατα σε τρόφιµα που προορίζονται για βρέφη και µικρά παιδιά έως την
1η Απριλίου 2006, λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 656/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 περί διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου, της 9ης
∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (1),
και ιδίως το άρθρο 7,
Κατόπιν διαβουλεύσεως µε τη συµβουλευτική επιτροπή πολιτιστικών αγαθών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής, της 30ής
Μαρτίου 1993, περί διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (2), κατήρτισε το υπόδειγµα
τυποποιηµένης άδειας εξαγωγής που εφαρµόζεται στις κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών που καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92. Το έντυπο
αυτό δεν είναι, ωστόσο, προσαρµοσµένο στον τύπο-πλαίσιο
των Ηνωµένων Εθνών για τα εµπορικά έγγραφα και θέτει
ορισµένα πρακτικά προβλήµατα εφαρµογής.

(2)

Είναι εποµένως σκόπιµο να καταρτιστεί ένα νέο υπόδειγµα
εντύπου, προσαρµοσµένο στον τύπο-πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών για τα εµπορικά έγγραφα. Επίσης, το έγγραφο αυτό
θα πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηµατικές σηµειώσεις,
προκειµένου να µπορεί να συµπληρώνεται οµοιόµορφα και
ορθά από τους ενδιαφεροµένους.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 προβλέπει ότι το έντυπο
συµπληρώνεται µε µηχανική ή ηλεκτρονική µέθοδο ή µε το
χέρι. Προκειµένου να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος εργασίας, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί, για τα κράτη µέλη που
επιθυµούν να εκµεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα και τα
οποία διαθέτουν τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα, η σύνταξη
του εγγράφου ηλεκτρονικώς.

(4)

(5)

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η αρχή έκδοσης λαµβάνει
το αντίτυπο 3 του εντύπου, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι
το τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας επιστρέφει άµεσα το αντίτυπο αυτό στην εν λόγω αρχή,
αντί να το διαβιβάσει στον εξαγωγέα ή στον αντιπρόσωπό
του, όπως προβλέπεται από τις επί του παρόντος ισχύουσες
διατάξεις.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 752/93 πρέπει εποµένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

(1) ΕΕ L 395 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 77 της 31.3.1993, σ. 24· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1526/98 (ΕΕ L 201 της 17.7.1998, σ. 47).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 τροποποιείται ως εξής:
1. Η πρώτη φράση της τρίτης παραγράφου του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Τα έντυπα τυπώνονται ή καταρτίζονται ηλεκτρονικά και
συµπληρώνονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας, όπως καθορίζεται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους που έχει εκδώσει την άδεια.».
2. Η πρώτη φράση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Ο αιτών συµπληρώνει τις θέσεις 1, 3, 6 έως 21, 24 και,
κατά περίπτωση, τη θέση 25 της αίτησης και των λοιπών αντιτύπων, µε εξαίρεση τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες επιτρέπεται
η προεκτύπωση.».
3. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Το αρµόδιο τελωνείο για την αποδοχή της
διασάφησης εξαγωγής επιβεβαιώνει ότι τα αναγραφόµενα στη
διασάφηση εξαγωγής στοιχεία ή, κατά περίπτωση, στο δελτίο
ΑΤΑ αντιστοιχούν στα στοιχεία της άδειας εξαγωγής, καθώς
και το γεγονός ότι γίνεται αναφορά της εν λόγω άδειας στη
θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής ή στο απόκοµµα του
δελτίου ΑΤΑ.».
β) Η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Aφού συµπληρώσει τη θέση 23 στα αντίτυπα 2 και 3,
το αρµόδιο τελωνείο για την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής επιστρέφει στον διασαφιστή ή στον αντιπρόσωπό του
το αντίτυπο που προορίζεται για τον δικαιούχο.».
γ) Η τελευταία φράση της τρίτης παραγράφου αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Το τελωνείο αυτό εναποθέτει τη σφραγίδα του στη θέση 26
του εν λόγω αντιτύπου και το επιστρέφει στην αρχή έκδοσης
των αδειών.».
4. Η πρώτη φράση της τρίτης παραγράφου του άρθρου 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Το έντυπο αδείας τυπώνεται ή καταρτίζεται ηλεκτρονικά
σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας.».
5. Το παράρτηµα I αντικαθίσταται από το κείµενο στο παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Οι άδειες εξαγωγής που εκδίδονται έως τις 30 Ιουνίου 2004
ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2005.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2004.

8.4.2004
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γενικά θέµατα
1.1. Η άδεια εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών απαιτείται για λόγους προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς των κρατών
µελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 1992.
Με τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1993, προβλέπεται το έντυπο βάσει του οποίου
εκδίδεται η τυποποιηµένη άδεια εξαγωγής. Το έντυπο έχει σκοπό την εξασφάλιση οµοιόµορφου ελέγχου των εξαγωγών
πολιτιστικών αγαθών στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας.
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1526/98 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1998, προβλέπονται, εξάλλου, δύο άλλοι τύποι
αδειών εξαγωγής, ήτοι:
— οι ειδικές ανοικτές άδειες που προορίζονται να εκδοθούν για συγκεκριµένο πολιτιστικό αγαθό το οποίο πρόκειται να
εξαχθεί προσωρινά από την Κοινότητα σε τακτική βάση για χρήση ή έκθεση σε τρίτη χώρα,
— οι γενικές ανοικτές άδειες που προορίζονται να χορηγηθούν σε µουσεία ή άλλα ιδρύµατα για να καλύψουν την προσωρινή εξαγωγή οιουδήποτε αγαθού από αυτά πού ανήκουν στη µόνιµη συλλογή τους που πρόκειται να εξαχθεί προσωρινά από την Κοινότητα σε τακτική βάση για έκθεση σε τρίτη χώρα.
1.2. Το έντυπο τυποποιηµένης άδειας εξαγωγής, σε τρία αντίτυπα, συµπληρώνεται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, κατά προτίµηση
µε µηχανική ή ηλεκτρονική µέθοδο. Εάν συµπληρωθεί µε το χέρι πρέπει να χρησιµοποιηθεί µελάνι και να συνταχθεί µε
κεφαλαία γράµµατα. Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες δεν πρέπει να έχουν σβησίµατα, διορθώσεις ή άλλες µεταβολές.
1.3. Κάθε θέση που δεν συµπληρώνεται διαγράφεται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε προσθήκη.
Τα αντίτυπα αναγνωρίζονται βάσει του αύξοντα αριθµού τους και του προορισµού τους, που αναγράφονται στο περιθώριο
του αριστερού µέρους. Καταχωρίζονται στη δέσµη των εγγράφων µε την ακόλουθη σειρά:
— αντίτυπο αριθ. 1: αίτηση που κρατά στα αρχεία της η αρχή έκδοσης της άδειας (προσδιορισµός της εν λόγω αρχής σε
κάθε κράτος µέλος)· σε περίπτωση συµπληρωµατικών καταλόγων, πρέπει να χρησιµοποιούνται όσα αντίτυπα αριθ. 1
κρίνονται αναγκαία, ενώ οι αρµόδιες αρχές έκδοσης προσδιορίζουν εάν είναι σκόπιµο να εκδοθεί µία ή περισσότερες
άδειες εξαγωγής,
— αντίτυπο αριθ. 2: προσκοµίζεται ως συνοδευτικό έγγραφο της διασάφησης εξαγωγής στο αρµόδιο τελωνείο εξαγωγής
και κρατείται από τον δικαιούχο, µετά την εναπόθεση της σφραγίδας του τελωνείου,
— αντίτυπο αριθ. 3: προσκοµίζεται στο αρµόδιο τελωνείο εξαγωγής και συνοδεύει στη συνέχεια την αποστολή έως το
τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα· µετά τη θεώρησή του, το τελωνείο εξόδου αποστέλλει πίσω το αντίτυπο αριθ. 3
στην αρχή έκδοσης.

2. Μνείες
Θέση 1: Αιτών: ονοµατεπώνυµο ή εµπορική επωνυµία καθώς και πλήρης διεύθυνση της κατοικίας ή της εταιρικής έδρας.
Θέση 2: Άδεια εξαγωγής: συµπληρώνεται αποκλειστικά από τις αρµόδιες αρχές.
Θέση 3: Παραλήπτης: ονοµατεπώνυµο και πλήρης διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς και αναφορά της τρίτης χώρας προς την
οποία το αγαθό εξάγεται οριστικά ή προσωρινά.
Θέση 4: Να αναφερθεί αν η εξαγωγή είναι οριστική ή προσωρινή.
Θέση 5: Αρχή έκδοσης: προσδιορισµός της αρµόδιας αρχής και του κράτους µέλους που εκδίδει την άδεια.
Θέση 6: Αντιπρόσωπος του αιτούντος: συµπληρώνεται µόνο εφόσον ο αιτών προσφεύγει σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο.
Θέση 7: Κάτοχος του/των αντικειµένου/ων (ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση): ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση.
Θέση 8: Περιγραφή σύµφωνα µε το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92. Κατηγορία(-ες) των πολιτιστικών
αγαθών: τα αγαθά αυτά κατατάσσονται σε κατηγορίες µε αρίθµηση από το 1 έως το 14. Να υποδειχθεί µόνο ο αριθµός της
κατηγορίας στον οποίο αντιστοιχεί το κάθε αγαθό.
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Θέση 9: Περιγραφή του πολιτιστικού αγαθού ή των πολιτιστικών αγαθών: να διευκρινιστεί η ακριβής φύση του αγαθού (για
παράδειγµα ζωγραφική, γλυπτό, ανάγλυφο, αρνητική µήτρα ή θετικό αντίγραφο για τις ταινίες, έπιπλα και αντικείµενα, µουσικά
όργανα) και να γίνει αντικειµενική περιγραφή του αγαθού.
— για τα αντικείµενα της κατηγορίας 12: να διευκρινιστεί το είδος της συλλογής ή/και η γεωγραφική προέλευση,
— για τις συλλογές και τα δείγµατα που προέρχονται από συλλογές φυσικών επιστηµών: να διευκρινιστεί η επιστηµονική ονοµασία,
— για τις συλλογές αρχαιοτήτων στις οποίες περιλαµβάνεται µεγάλος αριθµός αντικειµένων: αρκεί µια γενική περιγραφή, η
οποία πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ή πιστοποιητικό του οργανισµού ή του επιστηµονικού ή αρχαιολογικού ιδρύµατος και κατάλογο των αντικειµένων.
Εάν ο χώρος δεν επαρκεί για την περιγραφή του συνόλου των αντικειµένων, ο αιτών θα χρησιµοποιήσει τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά φύλλα.
Θέση 10: Κωδικός ΣΟ: να αναφερθεί ενδεικτικά ο κωδικός της συνδυασµένης ονοµατολογίας.
Θέση 11: Αριθµός/ποσότητα: να διευκρινιστεί ο αριθµός των αγαθών, ιδίως όταν αυτά αποτελούν ένα σύνολο.
Για τις ταινίες, να αναφερθούν ο αριθµός των πηνίων, οι διαστάσεις, το µήκος.
Θέση 12: Αξία σε εθνικό νόµισµα: να αναφερθεί η αξία του αγαθού σε εθνικό νόµισµα.
Θέση 13: Σκοπός εξαγωγής του πολιτιστικού αγαθού ή των πολιτιστικών αγαθών/Λόγος για τον οποίο ζητείται η άδεια: να
προσδιοριστεί εάν το προς εξαγωγή αγαθό πωλήθηκε ή προορίζεται για ενδεχόµενη έκθεση, πραγµατογνωµοσύνη, επισκευή ή
οποιαδήποτε άλλη χρήση, και εάν η επιστροφή του είναι υποχρεωτική.
Θέση 14: Τίτλος ή θέµα: ελλείψει ακριβούς τίτλου του έργου, να αναφερθεί το θέµα αυτού µε συνοπτική περιγραφή του
αγαθού ή, στην περίπτωση των ταινιών, του θέµατος που πραγµατεύεται η ταινία.
Για τα επιστηµονικά όργανα ή τα άλλα αντικείµενα, για τα οποία δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί περαιτέρω περιγραφή, αρκεί να
συµπληρωθεί η θέση 9.
Θέση 15: ∆ιαστάσεις: πρόκειται για τις διαστάσεις (σε εκατοστόµετρα) του αγαθού ή των αγαθών και ενδεχοµένως των
στηριγµάτων τους.
Για τα πολύπλοκα ή τα ειδικά σχήµατα, να αναφερθούν οι διαστάσεις µε αυτή τη σειρά: Υ × Π × Β (ύψος, πλάτος, βάθος).
Θέση 16: Ηµεροµηνίες: ελλείψει ακριβούς χρονολόγησης, να αναφερθεί ο αιώνας, το τµήµα του αιώνα (πρώτο τέταρτο, πρώτο
ήµισυ) ή της χιλιετίας (κατηγορίες 1 και 6 ιδίως).
Για τα αρχαιολογικά αντικείµενα για τα οποία προβλέπεται προσωρινό όριο (άνω των 50 ή 100 ετών ή µεταξύ 50 και 100
ετών) και για τα οποία δεν επαρκεί η µνεία του αιώνα, να διευκρινιστεί το έτος, έστω και κατά προσέγγιση (π.χ. γύρω στο 1890,
περί το 1950).
Για τις ταινίες, ελλείψει ακριβούς ηµεροµηνίας, να αναφερθεί η δεκαετία.
Σε περίπτωση συνόλων (αρχεία και βιβλιοθήκες), να αναφερθούν η αρχική και η τελευταία ηµεροµηνία.
Θέση 17: Άλλα χαρακτηριστικά: να αναφερθεί κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε τις τυπικές πτυχές του αγαθού που µπορεί
να είναι χρήσιµη για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του, π.χ., ιστορικό, συνθήκες κατασκευής, πρώην ιδιοκτήτες, κατάσταση
συντήρησης και κατάσταση µετά την αποκατάσταση, βιβλιογραφία, επισήµανση ή ηλεκρονικός κωδικός.
Θέση 18: Επισυναπτόµενα έγγραφα/συγκεκριµένα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας: να επισηµανθούν µε σταυρό στα σχετικά τετραγωνίδια.
Θέση 19: ∆ηµιουργός, εποχή, εργαστήριο ή/και τεχνοτροπία: να αναφερθεί ο δηµιουργός του έργου, εάν είναι γνωστός και
εάν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτόν. Σε περίπτωση που πρόκειται για έργα που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο συνεργασίας ή για
αντίγραφα, να αναφερθούν οι δηµιουργοί ή ο δηµιουργός του πρωτότυπου, εφόσον είναι γνωστοί. Εάν πρόκειται για έργο ενός
µόνο καλλιτέχνη, να αναφερθεί “πρόκειται για έργο του (της) …”.
Εάν ο δηµιουργός δεν είναι γνωστός, να γίνει αναφορά στο εργαστήριο, στη σχολή ή στην τεχνοτροπία (π.χ. εργαστήριο Velázquez, βενετική σχολή, εποχή Ming, στυλ Λουδοβίκου XV ή βικτωριανής εποχής).
Για τα έντυπα, να αναφερθεί το ονοµατεπώνυµο του εκδότη, ο τόπος και το έτος έκδοσης.
Θέση 20: Υλικό και τεχνική: στο σηµείο αυτό συνιστάται η µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια· να αναφερθούν τα χρησιµοποιηθέντα
υλικά και να διευκρινιστεί η τεχνική που εφαρµόστηκε (π.χ. ελαιογραφίες, ξυλογραφίες, έργα µε µολύβι ή κάρβουνο, χύτευση σε
κερί, φιλµ µε νιτρικά άλατα …).
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Θέση 21 (αντίτυπο 1): Αίτηση: συµπληρώνεται υποχρεωτικά από τον αιτούντα ή τον αντιπρόσωπό του, ο οποίος αναλαµβάνει
την ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια των παρεχοµένων πληροφοριών στην αίτηση και στα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά
έγγραφα.
Θέση 22: Υπογραφή και σφραγίδα του οργανισµού έκδοσης: συµπληρώνεται από την αρµόδια αρχή, µε µνεία του τόπου και
της ηµεροµηνίας και στα τρία αντίτυπα της άδειας.
Θέση 23 (αντίτυπα 2 και 3): Θεώρηση του τελωνείου εξαγωγής: συµπληρώνεται από το τελωνείο όπου πραγµατοποιούνται
οι πράξεις και προσκοµίζεται η άδεια εξαγωγής.
Τελωνείο εξαγωγής είναι το τελωνείο όπου προσκοµίζεται η διασάφηση εξαγωγής και όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για
την εξαγωγή.
Θέση 24: Φωτογραφία(-ες) του/των πολιτιστικού(-ών) αγαθού(-ών): πρέπει να επικολληθεί έγχρωµη φωτογραφία (διαστάσεων
τουλάχιστον 9 × 12 cm). Για τη διευκόλυνση του προσδιορισµού των τρισδιάστατων αντικειµένων, µπορεί να ζητηθούν φωτογραφίες διαφορετικών όψεων.
Η αρµόδια αρχή πρέπει να εγκρίνει τη φωτογραφία µε την εναπόθεση της υπογραφής της και της σφραγίδας του οργανισµού
έκδοσης σε αυτήν.
Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να απαιτήσουν ενδεχοµένως και άλλες φωτογραφίες.
Θέση 25: Συµπληρωµατικά φύλλα: να αναφερθεί ενδεχοµένως ο αριθµός των χρησιµοποιηθέντων συµπληρωµατικών φύλλων.
Θέση 26 (αντίτυπα 2 και 3): Τελωνείο εξόδου: συµπληρώνεται αποκλειστικά από το τελωνείο αυτό.
Τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο διέλευσης των αγαθών προτού αυτά εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 657/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συµβουλίου για την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ στο διεθνές εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ στο διεθνές εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό 101/2004 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 20 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2368/2002
προβλέπει την τροποποίηση του καταλόγου των συµµετεχόντων στο σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ,
στο παράρτηµα ΙΙ.

(2)

Ο πρόεδρος του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας
Κίµπερλυ παρέσχε, µε την ανακοίνωση της 1ης Απριλίου
2004, ενηµερωµένο κατάλογο των συµµετεχόντων στο

σύστηµα. Η ενηµέρωση του καταλόγου αφορά την
προσθήκη της Σιγκαπούρης στον κατάλογο των συµµετεχόντων και τη διαγραφή του Λιβάνου από τον κατάλογο
αυτόν. Το παράρτηµα ΙΙ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2368/2002, αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής
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, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 28.
(2) ΕΕ L 15 της 22.1.2004, σ. 20.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος συµµετεχόντων στο σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ και των αρχών που έχουν καθοριστεί δεόντως σύµφωνα µε τα άρθρα 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 και 20
ΑΝΓΚΟΛΑ

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

— ∆ιεθνώς:

ΑΡΜΕΝΙΑ
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
— Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australia
— Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Republic of Belarus

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada
— Για υπόδειγµα καναδικού πιστοποιητικού ∆Κ:
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario Canada
K1A 0E4
— Γενικές πληροφορίες:
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario Canada
K1A 0E4

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2ème étage
BP 1613 Bangui
Central African Republic

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 3° andar
70065-900 Brasilia-DF
Brasil

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation
Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Boulgaria

ΚΙΝΑ, Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας
Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
People's Republic of China

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, Ειδική διοικητική περιοχή της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας
Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
China
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ΚΟΝΓΚΟ, Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Democratic Republic of Congo

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Hungary

∆ηµοκρατία του ΚΟΝΓΚΟ

ΙΝ∆ΙΑ

Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Republic of Congo

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Cote d'Ivoire

ΙΣΡΑΗΛ
Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel

ΚΡΟΑΤΙΑ
Ministry of Economy
Zagreb
Republic of Croatia

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ministry of Finance
Letemska 15
Prague 1
Τσεχική ∆ηµοκρατία
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ
— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japan
— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japan

European Commission
DG External Relations A/2
B-1049 Brussels

ΚΟΡΕΑ, ∆ηµοκρατία της Κορέας

ΓΚΑΝΑ

— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Korea

Precious Minerals Marketing Company (Ltd)
Diamond House
Kinbu Road
PO Box M. 108
Accra
Ghana

— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Korea

ΓΟΥΙΝΕΑ
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του ΛΑΟΣ
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

ΓΟΥΙΑΝΑ
Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

ΛΕΣΟΘΟ
Commission of Mines and Geology
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho
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ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia

Ministry of Finance
Customs Office Ljubljana
Branch Airport Brnik
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
Republic of Slovenia

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Mauritius
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ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
South Africa

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΝΑΜΙΜΠΙΑ
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

ΕΛΒΕΤΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warsaw
Poland

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Switzerland

Χωριστά τελωνειακά εδάφη ΤΑΪΒΑΝ, PENGHU, KINMEN και MATSU
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
National Authority for Consumer Protection
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
Bucharest
Romania

Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salaam
Tanzania

ΤΑΪΛΑΝ∆Η
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ
Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#0901, The Treasury
Singapore 179434

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailand

ΤΟΓΚΟ
Directorate General — Mines and Geology
BP 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev 04119
Ukraine

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal no 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela

— International Department
Diamond Factory “Kristall”
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraine
ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
United Arab Emirates
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
United States of America

ΒΙΕΤΝΑΜ
Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanói 10.000
Vietname
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 658/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για την επιβολή οριστικών µέτρων διασφάλισης στις εισαγωγές ορισµένων παρασκευασµένων και διατηρηµένων εσπεριδοειδών (ήτοι µανταρινιών κ.λπ.)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3285/94 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών και την κατάργηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 518/94 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2474/2000 (2), και ιδίως τα άρθρα 7 και 16,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 519/94 του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών
από ορισµένες τρίτες χώρες και την κατάργηση των κανονισµών (EΟΚ) αριθ. 1765/82, (EΟΚ) αριθ. 1766/82 και
(EΟΚ) αριθ. 3420/83 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 427/2003 (4), και ιδίως
τα άρθρα 6 και 15,
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή που συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3285/94 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 519/94 αντίστοιχα,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Στις 20 Ιουνίου 2003, η ισπανική κυβέρνηση ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι οι τάσεις των εισαγωγών παρασκευασµένων και διατηρηµένων εσπεριδοειδών (δηλαδή µανταρινιών κ.λπ.) φαίνονται να υπαγορεύουν τη
λήψη µέτρων διασφάλισης, βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 3285/94 και (ΕΚ) αριθ. 519/94, υπέβαλε
πληροφορίες που περιέχουν τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία όπως καθορίζονται βάσει του άρθρου 10
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3285/94 και του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 519/94, και ζήτησε
από την Επιτροπή να λάβει µέτρα διασφάλισης βάσει των εν λόγω εγγράφων.

(2)

Η Ισπανία ισχυρίστηκε ότι σηµειώθηκαν σηµαντικές και ταχείες αυξήσεις των εισαγωγών του υπό εξέταση
προϊόντος, τόσο σε απόλυτες τιµές όσο και σχετικές µε την κοινοτική παραγωγή και κατανάλωση. Επιπλέον, η Ισπανία ισχυρίστηκε ότι η αύξηση του όγκου των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε
αρνητική επίπτωση στο επίπεδο τιµών στην Κοινότητα, καθώς και στο µερίδιο αγοράς, καθώς και στις
ποσότητες που πωλήθηκαν από τους κοινοτικούς παραγωγούς, πράγµα που τους προκάλεσε σηµαντική
ζηµία. Η Ισπανία ζήτησε επίσης επειγόντως τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων διασφάλισης.

(3)

Η Επιτροπή ενηµέρωσε όλα τα κράτη µέλη για την κατάσταση και ζήτησε τη γνώµη τους όσον αφορά τους
όρους και τις συνθήκες εισαγωγής, τις τάσεις των εισαγωγών, τη σοβαρή ζηµία ή την απειλή σοβαρής
ζηµίας, καθώς και τις διάφορες πτυχές της οικονοµικής και εµπορικής κατάστασης σχετικά µε τα εν λόγω
κοινοτικά προϊόντα.

(4)

Στις 11 Ιουλίου 2003, η Επιτροπή κίνησε έρευνα σχετικά µε τη σοβαρή ζηµία ή την απειλή ζηµίας για
τους κοινοτικούς παραγωγούς προϊόντων οµοειδών ή άµεσα ανταγωνιστικών µε το εισαγόµενο προϊόν.

(5)

Ύστερα από προκαταρκτική έρευνα, η Επιτροπή επέβαλε προσωρινά µέτρα διασφάλισης κατά των εισαγωγών ορισµένων παρασκευασµένων και διατηρηµένων εσπεριδοειδών (ήτοι µανταρινιών κ.λπ.) στο πλαίσιο
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1964/2003 της Επιτροπής, της 7ης Noεµβρίου 2003 (5).

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

349 της 31.12.1994, σ. 53.
286 της 11.11.2000, σ. 1.
67 της 10.3.1994, σ. 89.
65 της 8.3.2003, σ. 1.
290 της 8.11.2003, σ. 3.
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(6)

Η Επιτροπή συνέχισε µε πλήρη έρευνα σχετικά µε το προϊόν και ενηµέρωσε επίσηµα σχετικά µε την έρευνα
τους παραγωγούς-εξαγωγείς και τους εισαγωγείς, καθώς και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους που είναι
γνωστό ότι ενδιαφέρονται, τους αντιπροσώπους των χωρών εξαγωγής και τους κοινοτικούς παραγωγούς.

(7)

Ορισµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς, κοινοτικοί παραγωγοί και εισαγωγείς υπέβαλαν σχόλια γραπτά. Όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη που ζήτησαν ακρόαση εντός καθορισµένης προθεσµίας, και που ανέφεραν ότι ήταν
πιθανόν να θιγούν από το αποτέλεσµα της διαδικασίας και ότι είχαν ιδιαίτερους λόγους να ζητήσουν
ακρόαση, έγιναν πράγµατι δεκτά σε ακρόαση. Οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν προφορικώς και γραπτώς
από τα ενδιαφερόµενα µέρη εξετάστηκαν και ελήφθησαν υπόψη στα οριστικά συµπεράσµατα. Η Επιτροπή
αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για τον οριστικό προσδιορισµό.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙ∆ΕΣ Η ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

2.1.1. Υπό εξέταση προϊόν
(8)

Το προϊόν για το οποίο ενηµερώθηκε η Επιτροπή ότι οι τάσεις των εισαγωγών φαίνεται να απαιτούν τη
λήψη µέτρων διασφάλισης, είναι ορισµένα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µανταρίνια (καθώς και tangerines και satsumas), κληµεντίνες, wilkings και άλλα παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών, χωρίς προσθήκη
αλκοόλης, µε προσθήκη ζάχαρης («το υπό εξέταση προϊόν»).

(9)

Το υπό εξέταση προϊόν υπάγεται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 2008 30 55 και 2008 30 75.
Αυτοί οι κωδικοί ΣΟ αντιστοιχούν στο υπό εξέταση προϊόν σε άµεση συσκευασία καθαρού περιεχοµένου
που υπερβαίνει το 1 kg, και καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg, αντίστοιχα.

(10)

Η έρευνα έδειξε ότι το υπό εξέταση προϊόν προέρχεται από την αφαίρεση του φλοιού και τον τεµαχισµό σε
φέτες ορισµένων ποικιλιών µικρών εσπεριδοειδών (κυρίως satsumas) τα οποία εν συνεχεία συσκευάζονται
σε σιρόπι ζάχαρης (14 έως 16 %). Η αφαίρεση του φλοιού και ο τεµαχισµός µπορούν να γίνουν είτε διά
χειρός ή µε µηχανή.

(11)

Το υπό εξέταση προϊόν παράγεται σε διαφορετικά βάρη για να καλύπτεται η ζήτηση για την αγορά καταναλωτών και για τις βιοµηχανίες τροφοδοσίας και τροφίµων. Το µεγαλύτερο µέρος της καταναλωτικής
αγοράς καλύπτεται από το µέγεθος 312 g καθαρού βάρους (στραγγισµένα 175 g), παρόλο που αυξάνεται
το µερίδιο των πωλήσεων που καλύπτονται από το µέγεθος 850 g/(480 g). Τα µεγαλύτερα µεγέθη συσκευασίας, ειδικότερα εκείνα των 2,65 kg/(1 500 g) και 3,1 kg/(1 700 g), χρησιµοποιούνται στις βιοµηχανίες τροφοδοσίας και τροφίµων, και το δηµοφιλέστερο µέγεθος είναι 2,65 kg.

(12)

Τα satsumas, οι κληµεντίνες και άλλα µικρά εσπεριδοειδή είναι κοινώς γνωστά µε τη συλλογική ονοµασία
«µανταρίνια». Πολλές από αυτές τις διαφορετικές ποικιλίες φρούτων είναι κατάλληλες να καταναλωθούν ως
νωπά προϊόντα ή για την παραγωγή χυµού ή για κονσερβοποίηση. Είναι παρόµοια, και όντως τα νωπά µανταρίνια (καθώς και τα tangerines και satsumas), και οι κληµεντίνες (clementines), wilkings και άλλα
παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών υπάγονται όλα σε ενιαίο εξαψήφιο κωδικό ΣΟ (0805 20).

(13)

Ορισµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι όχι µόνον τα κονσερβοποιηµένα µανταρίνια, αλλά και
όλα τα κονσερβοποιηµένα φρούτα, πρέπει να θεωρούνται ως ενιαίο εισαγόµενο υπό εξέταση προϊόν.

(14)

Η Επιτροπή απέρριψε αυτό το επιχείρηµα και επιβεβαίωσε ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ συσκευασµένων
µανταρινιών και άλλων τύπων συσκευασµένων φρούτων. Τα νωπά φρούτα από τα οποία παρασκευάζονται
άλλοι τύποι συσκευασµένων φρούτων έχουν διαφορετικούς, εξαψήφιους, κωδικούς στη συνδυασµένη ονοµατολογία. Παρόλο που αληθεύει ότι τα συσκευασµένα µανταρίνια και άλλα συσκευασµένα φρούτα υπόκεινται στον κωδικό ΕΣ 2008, το ίδιο ισχύει µε άλλα προϊόντα που είναι διαφορετικά. Ως εκ τούτου, η
κατάταξη στον κωδικό 2008 του ΕΣ δεν θεωρείται, αυτή καθεαυτή, σηµαντική. Παρόλο που διάφοροι
τύποι συσκευασµένων φρούτων (είτε µιας ποικιλίας είτε πολλών ποικιλιών) έχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. µακροχρόνια συντήρηση, διατήρηση σε σιρόπι ζάχαρης ή σε χυµό φρούτων), η γεύση, η υφή,
το µέγεθος, το σχήµα και το χρώµα των προϊόντων είναι διαφορετικά και δεν µπορούν να υποκατασταθούν
άµεσα από τα συσκευασµένα µανταρίνια. Παρόλο που είναι τρόφιµα, οι κύριες τελικές τους χρήσεις είναι
διαφορετικές. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η διαδικασία παραγωγής
σε σχέση µε κάθε προϊόν είναι διαφορετική (ανάλογα µε το αν το φρούτο πρέπει να αποξηρανθεί, να αποφλοιωθεί, να κοπεί, να τεµαχιστεί σε φέτες ή να κατακερµατιστεί).
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(15)

Άλλο επιχείρηµα που υποβλήθηκε ήταν ότι τα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα φρούτα και τα νωπά
φρούτα αποτελούν ένα ενιαίο εισαγόµενο υπό εξέταση προϊόν. Το εν λόγω επιχείρηµα απορρίφθηκε επίσης.
Τα παρασκευασµένα και διατηρηµένα φρούτα υπάγονται σε διαφορετική, τετραψήφια, δασµολογική κατάταξη από τα νωπά φρούτα. Τα νωπά φρούτα δεν έχουν υποστεί µεταποίηση και έχουν περιορισµένο χρόνο
ζωής. Ο τελικός χρήστης προβαίνει γενικά στο πλύσιµο, στην αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών,
στον τεµαχισµό σε φέτες, στην κοπή ή γενικά στη µεταποίηση του προϊόντος. Θεωρείται γενικά ότι έχει
διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως γεύση, υφή κ.λπ., από τα παρασκευασµένα και διατηρηµένα φρούτα
καθώς και διαφορετικές τελικές χρήσεις.

(16)

Παρά το γεγονός ότι το υπό εξέταση προϊόν µπορεί να παρασκευαστεί από συγκεκριµένους τύπους µικρών
εσπεριδοειδών, ότι παρουσιάζεται σε διαφορετικές ποιότητες και ότι συσκευάζεται σε άµεσες συσκευασίες
διαφόρων µεγεθών, η έρευνα της Επιτροπής δείχνει ότι έχουν όλα τα προϊόντα πανοµοιότυπα ή παρόµοια
φυσικά χαρακτηριστικά, χρήσεις και εφαρµογές. Ως εκ τούτου, το συµπέρασµα της Επιτροπής είναι ότι το
υπό εξέταση προϊόν αποτελεί ένα ενιαίο εισαγόµενο προϊόν που υπάγεται στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ
που απαριθµούνται ανωτέρω.

2.1.2. Οµοειδή ή άµεσα ανταγωνιστικά προϊόντα

(17)

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο το προϊόν που παρήγαγαν οι κοινοτικοί παραγωγοί (εφεξής «το οµοειδές
προϊόν») είναι οµοειδές προς το υπό εξέταση εισαγόµενο προϊόν.

(18)

Το υπό εξέταση προϊόν παράγεται σε διαφορετικές ποιότητες, συνήθως µε περίπου 10 % ή λιγότερα τεµάχια από φέτες φρούτων (ποιότητα που αναφέρεται ως «fancy» ). Όλες οι άλλες ποιότητες αναφέρονται ως
«τυποποιηµένες». Ορισµένοι εξαγωγείς και εισαγωγείς που συνεργάστηκαν ισχυρίστηκαν ότι τα µανταρίνια
σε κονσέρβες καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας («Λ∆Κ») ήταν καλύτερης ποιότητας από τα µανταρίνια καταγωγής ΕΕ επειδή ο φλοιός είχε αφαιρεθεί δια χειρός, προβάλλοντας τον ισχυρισµό ότι οι εισαγωγές από τη Λ∆Κ συνήθως περιείχαν µικρότερο ποσοστό τεµαχίων από φέτες. Εντούτοις, ενώ το µεγαλύτερο τµήµα των εισαγωγών είναι καταγωγής Λ∆Κ, υπάρχουν αντικρουόµενα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά
µε την ποιότητα/εκλαµβανόµενη ποιότητα του υπό εξέταση προϊόντος και του οµοειδούς προϊόντος και το
εν λόγω ποιοτικό επιχείρηµα δεν τεκµηριώθηκε:
— Ένας εισαγωγέας πωλούσε µάρκες κονσερβών υψηλής ποιότητας αλλά και χαµηλής ποιότητας του υπό
εξέταση προϊόντος. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι το 2002 πώλησε ελαφρώς µεγαλύτερες ποσότητες
του προϊόντος υψηλής ποιότητας από την Ισπανία απ' ό,τι από τη Λ∆Κ και εισήγαγε όλα τα προϊόντα
χαµηλής ποιότητας από τη Λ∆Κ.
— Για να εξασφαλίσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και τα ανώτατα πρότυπα υγιεινής, οι κοινοτικοί
παραγωγοί έκαναν µεγάλες επενδύσεις σε εκτενή προγράµµατα εκσυγχρονισµού και οι διαδικασίες που
εφαρµόζουν είναι εντελώς αυτοµατοποιηµένες. Οι κοινοτικοί παραγωγοί τόνισαν ότι, επειδή υπάρχουν
ανησυχίες για την αυστηρότητα µε την οποία γίνονται οι έλεγχοι υγιεινής στα εισαγόµενα προϊόντα
κατά τη διαδικασία κονσερβοποίησης, οι καταναλωτές σε ορισµένες χώρες προτιµούν τα µανταρίνια σε
κονσέρβες που παράγουν οι κοινοτικοί παραγωγοί.

(19)

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή συµπεραίνει σχετικά µε αυτό το θέµα ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ της πραγµατικής ή εκλαµβανόµενης ποιότητας του υπό εξέταση προϊόντος και του προϊόντος
που παράγεται από τους κοινοτικούς παραγωγούς, παρόλο που υπάρχουν ορισµένες ελαφριές διαφορές
µεταξύ της πραγµατικής και της εκλαµβανόµενης ποιότητας.

(20)

Για να συναγάγει το συµπέρασµά της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα πορίσµατα της έρευνας:
α) το εισαγόµενο προϊόν και το κοινοτικό προϊόν κατατάσσονται στις ίδιες κλάσεις διεθνώς για δασµολογικούς σκοπούς σε επίπεδο κωδικού ΕΣ (έξι ψηφία). Επιπλέον, έχουν τις ίδιες ή παρόµοιες φυσικές ιδιότητες όπως γεύση, µέγεθος, σχήµα και υφή. Υπήρχαν ορισµένες διαφορές από πλευράς ποιότητας, αλλά
αυτές οι διαφορές δεν λαµβάνονται γενικά υπόψη από τους καταναλωτές. Επιπλέον, η έλλειψη καταγωγής στην ετικέτα ορισµένων εισαγόµενων προϊόντων που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστά
δυσχερή για τους καταναλωτές τη διάκριση µεταξύ του προϊόντος της ΕΕ και του εισαγόµενου προϊόντος·
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β) το εισαγόµενο προϊόν και το κοινοτικό προϊόν πωλήθηκαν µέσω των ιδίων ή παρόµοιων δικτύων
πώλησης και οι πληροφορίες για τις τιµές ήταν άµεσα διαθέσιµες στους αγοραστές, και το υπό εξέταση
προϊόν και το προϊόν των κοινοτικών παραγωγών είναι ανταγωνιστικά κυρίως ως προς την τιµή·
γ) το εισαγόµενο προϊόν και το κοινοτικό προϊόν είναι αµφότερα σε θέση να εξυπηρετήσουν τις ίδιες ή
παρόµοιες τελικές χρήσεις και, εποµένως, αποτελούν στις περισσότερες περιπτώσεις προϊόντα εναλλακτικά ή υποκατάστασης και είναι εύκολα εναλλάξιµα·
δ) το εισαγόµενο προϊόν και το κοινοτικό προϊόν εκλαµβάνονται από τους καταναλωτές ως εναλλακτικά
για να ικανοποιηθεί µία συγκεκριµένη απαίτηση ή ζήτηση, και προς το σκοπό αυτό οι διαφορές που
έχουν εντοπιστεί από ορισµένους εξαγωγείς και εισαγωγείς ήταν απλώς µικρές παραλλαγές.
(21)

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι παρά τις προβαλλόµενες τεχνικές διαφορές στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος, που προσδιορίστηκαν στις εν παραπάνω
παρατηρήσεις, το εισαγόµενο προϊόν και το κοινοτικό προϊόν είναι «οµοειδή».

2.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
(22)

Η συνολική κοινοτική παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος ήταν περίπου 40 000 τόνοι κατά την περίοδο
κονσερβοποίησης 2002/03. Όλη η παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα πραγµατοποιήθηκε στην Ισπανία.

(23)

Οι οκτώ παραγωγοί (κονσερβοποιοί) στην Κοινότητα που συνεργάστηκαν πλήρως στην έρευνα είναι όλοι
µέλη ενώσεων που υπάγονται στην εθνική οµοσπονδία ενώσεων µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών της Ισπανίας (FNACV). Κατά την περίοδο 2002/03, η συνολική κοινοτική παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος
ήταν 39 600 τόνοι, εκ των οποίων οι 34 150 τόνοι προέρχονται από τους προαναφερόµενους παραγωγούς, δηλαδή πάνω από το 85 % της συνολικής κοινοτικής παραγωγής. Αντιπροσωπεύουν, συνεπώς,
µεγάλο µέρος της συνολικής κοινοτικής παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο
γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3285/94 και του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
519/94. Κατά συνέπεια, θεωρούνται ως οι κοινοτικοί παραγωγοί για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας.

3. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(24)

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο το υπό εξέταση προϊόν εισάγεται πράγµατι στην Κοινότητα σε τόσο πολύ
αυξηµένες ποσότητες, σε απόλυτες τιµές ή σε σχέση µε την κοινοτική παραγωγή ή/και υπό τέτοιους όρους
ή συνθήκες ώστε να προκαλείται, ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί, σοβαρή ζηµία στον κοινοτικό κλάδο
παραγωγής. Στο σηµείο αυτό, η Επιτροπή συγκέντρωσε την προσοχή της όσον αφορά τις εισαγωγές του
υπό εξέταση προϊόντος στην πιο πρόσφατη περίοδο για την οποία υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία. Ο
παρακάτω πίνακας δείχνει την ανάπτυξη των εισαγωγών για τα έτη 1998/99 έως 2002/03.
1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Εισαγωγές της ΕΕ

16 347

17 573

20 335

44 804

44 813

Κοινοτική παραγωγή

81 869

75 767

60 462

60 329

39 600

Εισαγωγές/Παραγωγή

20 %

23 %

34 %

74 %

113 %

3.2. ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(25)

Στο διάστηµα 1998/99 και 1999/2000, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου 7 %. Κατά το επόµενο
έτος, το ποσοστό αύξησης ανήλθε σε περίπου 16 % και οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 20 335 τόνους το
2000/01. Εν συνεχεία σηµειώθηκε απότοµη αύξηση των εισαγωγών µεταξύ του 2000/01 και του 2001/
02. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 120 % µέσα σε ένα µόνον χρόνο σε 44 804 τόνους, πάνω από 2,5
φορές από τα επίπεδα των εισαγωγών το 1998/99. Οι εισαγωγές παρέµειναν περίπου στο επίπεδο αυτό
κατά την περίοδο κονσερβοποίησης 2002/03.
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Οι τάσεις αυτές επιβεβαιώνονται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία. Πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εισαγωγές στην ΕΕ κατά το 2003 (τελευταία περίοδος για την οποία υπάρχουν στοιχεία) ανήλθαν περίπου σε 54 000 τόνους, και έφθασαν στο ανώτατο όριο των 17.000 τόνων κατά το τελευταίο
τρίµηνο, παρά το γεγονός ότι καθιερώθηκαν προσωρινά διασφαλιστικά µέτρα στις 9 Νοεµβρίου 2003.
(26)

Όσον αφορά τη συνολική κοινοτική παραγωγή, οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 20 % το 1998/99 σε 34 %
το 2000/01, σε 74 % το 2001/02 και σε 113 % το 2002/03. Οι τάσεις αυτές επιβεβαιώνονται από τα
πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία.

3.3. ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Μερίδιο αγοράς των εισαγωγών

(27)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

20 %

24 %

31 %

56 %

62 %

Το µερίδιο αγοράς των εισαγωγών αυξήθηκε στο διάστηµα µεταξύ 1998/99 και 2000/01 από 20 σε
31 %, και το 2001/02 έφθασε σε 56 %, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε. Το µερίδιο αγοράς που κατείχαν
οι εισαγωγές αυξήθηκε περαιτέρω σε 62 % της κατανάλωσης το 2002/03. Η Επιτροπή συµπεραίνει ότι οι
αυξήσεις κατά το πρόσφατο παρελθόν µπορούν να θεωρηθούν ξαφνικές, απότοµες και σηµαντικές σε
σύγκριση µε τις εξελίξεις κατά τις προηγούµενες εποχές κονσερβοποίησης.

4. ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τιµές (ευρώ/τόνο)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

631

670

792

691

605

Πηγή: Eurostat.

(28)

Η µέση τιµή (cif, στα σύνορα της ΕΕ) του εισαγόµενου προϊόντος αυξήθηκε κατά 6 % στο διάστηµα µεταξύ
1998/99 και 1999/2000, και στη συνέχεια αυξήθηκε περαιτέρω κατά 18 % στο διάστηµα µεταξύ 1999/
2000 και 2000/01, και κατόπιν µειώθηκε κατά 13 % το 2001/02 σε 691 ευρώ ανά τόνο. Οι µέσες τιµές
συνέχισαν να µειώνονται το 2002/03 και έφθασαν σε 605 ευρώ. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, παρόλο που οι
τιµές αυξήθηκαν το 2000/01, η κύρια αύξηση των εισαγωγών σηµειώθηκε το 2001/02 στο πλαίσιο της
µείωσης των τιµών και οι τιµές συνέχισαν να µειώνονται το 2002/03 (κατά 12 %).

(29)

Η καθοδική τάση των τιµών επιβεβαιώνεται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία. Οι ενηµερωµένες
πληροφορίες που παρέσχον οι εισαγωγείς για την εξέλιξη των εισαγωγών, τις τιµές µεταπώλησης και τους
ποσότητες τους περιόδου από τον Απρίλιο του 2003 ως το ∆εκέµβριο του 2003 δείχνουν ότι οι τιµές
µειώθηκαν περαιτέρω περισσότερο κατά 13,5 % κατά την εν λόγω περίοδο. ∆εδοµένου ότι τα κονσερβοποιηµένα µανταρίνια τιµολογούνται συνήθως σε δολάρια ΗΠΑ, η πτώση του δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση µε
το ευρώ συνέβαλε στην περαιτέρω µείωση. Η τιµή συναλλάγµατος ανήλθε σε 1,15 δολάρια Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής (USD) ανά ευρώ κατά την περίοδο από τον Απρίλιο 2003 ως τον ∆εκέµβριο 2003
έναντι 1,08 USD ανά ευρώ κατά την περίοδο 2002/03, ήτοι µειώθηκε κατά 6,6 %. ∆εδοµένου ότι η συνολική µείωση τους τιµής ανήλθε σε 13,5 %, φαίνεται ότι η εν λόγω µείωση δεν οφείλεται εξ ολοκλήρου σε
συναλλαγµατικές διακυµάνσεις, αλλά και σε µείωση τους πραγµατικής τιµής κατά τους µήνες που προηγούνται και τους µήνες που ακολουθούν άµεσα την επιβολή προσωρινών µέτρων.

(30)

Για την εκτίµηση των πιθανών µελλοντικών τάσεων των τιµών, η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι ο σηµαντικότερος στην αγορά παράγοντας λιανικού εµπορίου satsumas στη Γερµανία µείωσε την τιµή για τυποποιηµένη κονσέρβα 314 ml από 0,35 σε 0,29 ευρώ στις 5 Ιανουαρίου 2004 (ήτοι µετά την επιβολή προσωρινών µέτρων).
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5. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

(31)

Κατά τα τελευταία πέντε έτη, σηµειώθηκε µια σειρά γεγονότων που οδήγησαν σε απότοµη αύξηση των
εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος, ειδικότερα από τη Λ∆Κ. Αυτή η σειρά γεγονότων δεν µπορούσε να
προβλεφθεί κατά την ολοκλήρωση του Γύρου της Ουρουγουάης. Πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάλυση επικεντρώνεται αποκλειστικά στη Λ∆Κ, επειδή πάνω από το 98 % των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος
στην ΕΕ είναι καταγωγής Λ∆Κ.

(32)

Έως τα µέσα στις δεκαετίας του '90, η ικανότητα στις Λ∆Κ να παράγει το υπό εξέταση προϊόν ήταν αρκετά
υψηλή για να καλύπτει την εγχώρια ζήτηση και τις ανάγκες των εξαγωγών στις κυριότερες και πιο αποδοτικές εξαγωγικές αγορές, δηλαδή στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ (∆υτική Ακτή). Οι κινεζικές εξαγωγές στην
Κοινότητα ήταν σε χαµηλά επίπεδα και παρέµειναν σχετικά σταθερές.

(33)

Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει άλλες εκτιµήσεις για την παγκόσµια κατανάλωση και για την παραγωγική ικανότητα άλλες Λ∆Κ, την παραγωγή, άλλες εξαγωγές και την εγχώρια κατανάλωση για άλλες περιόδους κονσερβοποίησης 1998/99 έως 2002/03 υπό µορφή δείκτη, σύµφωνα µε τον οποίο η υπολογιζόµενη παγκόσµια κατανάλωση το 1998/99 ισούται µε 100.

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Παγκόσµια κατανάλωση

100

115

113

137

141

Παραγωγική ικανότητα Λ∆Κ

70

96

113

139

148

Κινεζική παραγωγή

57

82

86

109

124

Κινεζική εγχώρια κατανάλωση

5

9

12

16

20

Συνολικές εξαγωγές Λ∆Κ (εκτίµηση)

48

65

70

96

104

Πηγή: Eurostat και άλλες διαθέσιµες πληροφορίες καθώς και πληροφορίες που υποβλήθηκαν κατά την έρευνα. Τα στοιχεία εµφανίζονται
υπό µορφή δείκτη διότι το ενδιαφερόµενο µέρος που παρέσχε τα κινεζικά στοιχεία ζήτησε να θεωρηθούν εµπιστευτικά.

(34)

Tο 1998/99, η κινεζική εγχώρια κατανάλωση ήταν 5, ενώ η παραγωγική ικανότητα ήταν 70, µε πραγµατική παραγωγή 57 (δηλαδή υπερέβαινε κατά πολύ τις ανάγκες για να καλυφθεί η εγχώρια ζήτηση). Το
2002/03, η κινεζική εγχώρια κατανάλωση αυξήθηκε σε 20, ενώ η κινεζική παραγωγική ικανότητα είχε
αυξηθεί σε 148, µε πραγµατική παραγωγή 124 (88 % της υπολογιζόµενης παγκόσµιας κατανάλωσης).
Παρόλο που η κινεζική κατανάλωση αυξήθηκε ταχέως, παραµένει χαµηλή σε πραγµατικές τιµές. Παρόλο
που η παγκόσµια κατανάλωση σηµείωσε αύξηση, η αύξηση αυτή ήταν προοδευτική (περίπου 7 % ετησίως).
Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί αύξηση κατά 16 % ετησίως της κινεζικής παραγωγικής ικανότητας την ίδια περίοδο ώστε να υπερβεί την παγκόσµια κατανάλωση το 2002/03, µη αφήνοντας περιθώρια για άλλους παραγωγούς. ∆εδοµένου ότι η εγχώρια κατανάλωση της Λ∆Κ είχε αυξηθεί
µόνον σε 20 τόνους, είναι προφανές ότι αυτή η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και της παραγωγής
σαφώς άσκησε µεγαλύτερη πίεση στις εξαγωγές µεγάλων ποσοτήτων (και όντως, οι εξαγωγές αυξήθηκαν
από 48 τόνους σε 104 τόνους κατά την υπό εξέταση περίοδο). Αυτά τα αριθµητικά στοιχεία µπορούν να
εξηγηθούν εάν ληφθεί υπόψη ότι οι κινεζικές εξαγωγές το 2002/03 ήταν υπερτριπλάσιες της συνολικής
υπολογιζόµενης κατανάλωσης κατά το εν λόγω έτος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(35)

Φαίνεται ότι η εµπορική διαφορά ΕΕ/ΗΠΑ για τις ορµόνες στο κρέας έπαιξε επίσης κάποιο ρόλο στην
αύξηση των κινεζικών εξαγωγών στην ΕΕ. Ο κατάλογος προϊόντων τα οποία οι ΗΠΑ πρότειναν να υπόκεινται σε αντίποινα σε σχέση µε αυτήν τη διαφορά, συµπεριλάµβανε και το υπό εξέταση προϊόν. Οι Κινέζοι
παραγωγοί, όπως φαίνεται, θεώρησαν ότι αυτό παρείχε ευκαιρία για να αυξήσουν σηµαντικά τις εξαγωγές
τους προς τις ΗΠΑ αντικαθιστώντας το προϊόν της ΕΕ, και ενθάρρυναν τη σηµαντική αύξηση της κινεζικής
ικανότητας κονσερβοποιίας. Εντούτοις, η ευκαιρία δεν υλοποιήθηκε ποτέ και η Λ∆Κ είχε σηµαντική
πλεονάζουσα ικανότητα για την οποία έπρεπε να βρει εναλλακτικές αγορές. Η πιο ελκυστική αγορά ήταν η
ΕΕ, και η Λ∆Κ αύξησε µαζικά τις εξαγωγές της στην αγορά της ΕΕ.
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(36)

Η κινεζική νοµισµατική πολιτική, σύµφωνα µε την οποία το γιουάν Κίνας (CNY) έχει προσδεθεί στο δολάριο ΗΠΑ µε τιµή 8,28 CNY/USD, παρά τις διαφορές στις σχετικές αξίες των δύο νοµισµάτων, ενθάρρυνε
επίσης τις εξαγωγές. Βάσει των ανωτέρω, είναι πιθανό το υπό εξέταση προϊόν να εξάγεται περισσότερο από
ό,τι πωλείται στην εγχώρια αγορά της Λ∆Κς. Επιπλέον, µετά την απρόβλεπτη πτώση της αξίας του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ από τον Οκτώβριο του 2000, το CNY έχασε περίπου το 26 % της αξίας του
σε σχέση µε το ευρώ, πράγµα που καθιστά πιο ελκυστική την ευρωπαϊκή αγορά για τους κινέζους εξαγωγείς.

(37)

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι απρόβλεπτες εξελίξεις που προκάλεσαν την
αύξηση των εισαγωγών στην Κοινότητα συνίστανται σε µία σειρά συγκλινόντων παραγόντων: στην πρωτοφανή αύξηση της κινεζικής παραγωγικής ικανότητας η οποία οδήγησε στην άσκηση υψηλής πίεσης προς
εξαγωγή· στην πιθανότητα αποκλεισµού του προϊόντος της ΕΕ από την αγορά των ΗΠΑ λόγω των αντιποίνων που εφήρµοσαν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της εµπορικής διαφοράς για τις ορµόνες, ενθαρρύνοντας έτσι την
αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της Λ∆Κ και κατά συνέπεια της παραγωγής· στην αλλαγή στις προτιµήσεις των καταναλωτών από το 2001 και µετέπειτα· και στη συναλλαγµατική πολιτική της κινεζικής
κυβέρνησης σε συνδυασµό µε την απρόβλεπτη πτώση του αµερικανικού δολαρίου από τον Οκτώβριο του
2000. Αυτός ο συνδυασµός παραγόντων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στο τέλος του Γύρου της
Ουρουγουάης, δηµιούργησε τις συνθήκες για την πρωτοφανή αύξηση των εισαγωγών στην Κοινότητα.

6. ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ
6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(38)

Για να διαπιστωθεί οριστικά κατά πόσον οι κοινοτικοί παραγωγοί των οµοειδών προϊόντων υπέστησαν
σοβαρή ζηµία, δηλαδή σηµαντική συνολική επιδείνωση της θέσης της, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την
εκτίµηση όλων των αντικειµενικών και ποσοτικά προσδιορίσιµων παραγόντων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την κατάσταση των κοινοτικών παραγωγών. Ειδικότερα, για το υπό εξέταση προϊόν, η Επιτροπή
εξέτασε την εξέλιξη της παραγωγικής ικανότητας, της παραγωγής, της χρησιµοποίησης της παραγωγικής
ικανότητας, της απασχόλησης, της παραγωγικότητας, της ταµειακής ροής, της απόδοσης του χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου, της δεσµευµένης χρήσης, των αποθεµάτων, της κατανάλωσης, των πωλήσεων, του
µεριδίου αγοράς, των τιµών, του ποσοστού κατά το οποίο οι τιµές των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν
ήταν χαµηλότερες από της κοινοτικές τιµές, και της αποδοτικότητας κατά τα έτη 1998/99 έως 2002/03.

(39)

Παρατίθεται επίσης ανάλυση της κοινοτικής κατανάλωσης, αν και όχι µε δείκτη ζηµίας.
6.1.1. Κατανάλωση

Κατανάλωση (σε τόνους)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

80 065

74 056

65 676

80 960

72 843

(40)

Η κατανάλωση του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα καθορίστηκε µε βάση της συνολικές πωλήσεις
που πραγµατοποίησαν οι κοινοτικοί παραγωγοί και άλλοι παραγωγοί της ΕΕ και της συνολικές εισαγωγές
του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα µε βάση τα στοιχεία της Eurostat.

(41)

Μεταξύ του 1998/99 και του 2000/01, η κατανάλωση στην Κοινότητα µειώθηκε κατά 18 %, από 80 065
τόνους σε 65 676 τόνους. Μεταξύ του 2000/01 και του 2001/02, αυξήθηκε κατά 23 % και έφθασε στα
υψηλότερα επίπεδα για την υπό εξέταση περίοδο (80 960 τόνοι). Κατά την πιο πρόσφατη περίοδο (2002/
03) σηµειώθηκε µείωση κατά 10 % της κατανάλωσης σε σύγκριση µε το 2001/02, και η κατανάλωση
πλησίασε το µέσον όρο για την υπό εξέταση περίοδο (74 720 τόνοι ετησίως).

6.1.2. Παραγωγική ικανότητα και χρησιµοποίηση της ικανότητας

Ικανότητα (σε τόνους)
Χρησιµοποίηση της ικανότητας

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

126 760

129 260

129 260

129 260

129 260

65 %

59 %

47 %

47 %

31 %
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(42)

Η Επιτροπή ανέλυσε την παραγωγική ικανότητα των κοινοτικών παραγωγών µε βάση την παραγωγική ικανότητα ολόκληρης της περιόδου (1 Οκτωβρίου έως 30 Σεπτεµβρίου του επόµενου έτους). Το οµοειδές
προϊόν παράγεται από το Νοέµβριο έως το Φεβρουάριο σε εγκαταστάσεις παραγωγής ορισµένες εκ των
οποίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την µεταποίηση άλλων οπωροκηπευτικών κατά το υπόλοιπο
έτος. Εντούτοις, από το Νοέµβριο έως το Φεβρουάριο δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιµα οπωροκηπευτικά για
µεταποίηση στις εν λόγω περιοχές (Valencia και Murcia, στην Ισπανία).

(43)

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι η συνολική υπολογιζόµενη θεωρητική παραγωγική ικανότητα παρέµεινε σταθερή
καθ όλη την περίοδο της έρευνας µε µία µόνο µικρή αύξηση (2 %) που σηµειώθηκε στο διάστηµα µεταξύ
1998/99 και 1999/2000.

(44)

Η χρησιµοποίηση της παραγωγικής ικανότητας µειώθηκε µεταξύ του 1998/99 και του 1999/2000 από
65 % σε 59 %. Αυτή η µείωση εξηγείται εν µέρει από την αύξηση κατά 2 % της παραγωγικής ικανότητας
κατά το εν λόγω έτος, αλλά το µεγαλύτερο τµήµα της αύξησης φαίνεται να οφείλεται σε µείωση της παραγωγής κατά 7,5 % από 81 869 τόνους σε 75 767 τόνους. Η χρησιµοποίηση της ικανότητας µειώθηκε
κατά περαιτέρω 12 ποσοστιαίες µονάδες το 2000/01 (σε 47 %). Παρέµεινε σταθερή κατά τα επόµενα έτη
αλλά εν συνεχεία µειώθηκε σε 31 % (µείωση κατά 16 εκατοστιαίες µονάδες) κατά το 2002/03. Η µείωση
της χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, από το 1999/2000 και πέρα, αντικατοπτρίζει τη µείωση
της παραγωγής κατά τις ίδιες περιόδους.
6.1.3. Συνολική κοινοτική παραγωγή

Παραγωγή (σε τόνους)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

81 869

75 767

60 462

60 329

39 600

(45)

Η συνολική κοινοτική παραγωγή µειώθηκε µεταξύ του 1998/99 και του 2001/02 από 81 869 τόνους σε
60 329 τόνους. Εν συνεχεία, η παραγωγή µειώθηκε κατά περαιτέρω 35 % κατά την περίοδο 2002/03 στα
χαµηλότερα επίπεδά της κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(46)

Η τάση της παραγωγής επιβεβαιώνεται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία (2003/04) που δείχνουν
περαιτέρω µείωση της παραγωγής σε 26 165 τόνους (µερικά στοιχεία). Οι κοινοτικοί παραγωγοί δεν µπορούν να επενδύσουν ούτε να αναλάβουν υποχρέωση παραγωγής παρά µόνον εάν έχουν εκ των προτέρων
παραγγελίες από τους σηµαντικότερους πελάτες τους. Εντούτοις, δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τις εν
λόγω παραγγελίες δεδοµένου ότι δεν είναι ανταγωνιστικοί στις τιµές.
6.1.4. Απασχόληση

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

(47)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2 502

2 441

2 462

2 419

2 343

Η απασχόληση σε σχέση µε το υπό εξέταση προϊόν µειώθηκε το 1999/2000. Εν συνεχεία αυξήθηκε
ελαφρά το 2000/01 και σηµείωσε νέα µείωση το 2001/02 και 2002/03. Εκτός από την µείωση της απασχόλησης που σηµείωσαν οι κοινοτικοί παραγωγοί, υπήρξε επίσης µείωση της απασχόλησης στον τοµέα
της κονσερβοποίησης µανταρινιών στην Κοινότητα κατά την πενταετή περίοδο, όταν ορισµένοι παραγωγοί
που ασκούσαν δραστηριότητες κονσερβοποίησης του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα έπαυσαν
αυτήν τη δραστηριότητα πριν από την έναρξη της έρευνας για µέτρα διασφάλισης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι
η µεγάλη πλειοψηφία του εργατικού δυναµικού αποτελείται από εποχιακούς εργαζόµενους. Γι' αυτόν το
λόγο, ο πίνακας αυτός πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασµό µε τον ακόλουθο πίνακα ωρών απασχόλησης.
6.1.5. Ώρες απασχόλησης και παραγωγικότητα

Ώρες απασχόλησης
Παραγωγικότητα (ώρες απασχόλησης/
τόνο)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

944 000

985 000

823 000

861 000

625 000

15,9

16,8

15,6

16,8

17,7
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(48)

Μια ακριβέστερη εικόνα της επίπτωσης στην απασχόληση για τους κοινοτικούς παραγωγούς σχηµατίζεται
µε βάση τις ώρες απασχόλησης, στην οποία περιλαµβάνεται η απασχόληση εποχιακών εργαζοµένων. Ο
αριθµός ωρών απασχόλησης αποτελεί επίσης ακριβέστερη βάση για τον υπολογισµό της παραγωγικότητας
από ό,τι ο αριθµός των απασχολουµένων.

(49)

Γενικά, παρατηρείται σταθερή µείωση του αριθµού των ωρών απασχόλησης, µε µείωση από 861 000 σε
625 000, ήτοι µείωση κατά 27 % κατά την πιο πρόσφατη περίοδο. Η παραγωγικότητα µειώθηκε ελαφρά
µεταξύ του 1998/99 και του 2001/02 από 15,9 ώρες απασχόλησης ανά παραχθέντα τόνο σε 16,8 ώρες
εργασίας, και σηµείωσε περαιτέρω πτώση σε 17,7 ώρες κατά την τελευταία περίοδο (2002/03). Πρέπει να
σηµειωθεί ότι οι διακυµάνσεις της παραγωγικότητας οφείλονται κυρίως στη συγκοµιδή του νωπού προϊόντος.

6.1.6. Ταµειακή ροή και Απόδοση Χρησιµοποιηθέντος Κεφαλαίου (ΑΧΚ)
Οικονοµικό έτος

Ταµειακές ροές (δείκτης)
ΑΧΚ

(50)

1998

1999

2000

2001

2002

2

100

80

116

-4

15,1

18,9

9,3

9,8

8,1

Οι ταµειακές ροές και η ΑΧΚ εξετάστηκαν µόνο στο επίπεδο των συνεργαζόµενων εταιρειών που παρήγαγαν το υπό εξέταση προϊόν (παρά σε σχέση µόνο µε το ίδιο το υπό εξέταση προϊόν) και παρουσιάζονται
κατά ηµερολογιακά έτη. Αυτοί οι δείκτες έχουν συνεπώς µικρότερη σηµασία από τους άλλους δείκτες. Εν
πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι οι ταµειακές ροές και η ΑΧΚ έχουν µειωθεί σηµαντικά κατά την τελευταία
περίοδο.

6.1.7. Όγκος πωλήσεων

Όγκος πωλήσεων στην Κοινότητα (σε
τόνους)

(51)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

63 718

56 483

45 341

36 156

28 030

Οι πωλήσεις στην Κοινότητα οµοειδούς προϊόντος από τους κοινοτικούς παραγωγούς µειώθηκε από
63 718 τόνους σε 45 341 τόνους µεταξύ του 1998/99 και του 2000/01, πράγµα που αντανακλά την
µείωση της κατανάλωσης και την αύξηση των εισαγωγών αυτήν την περίοδο. Εντούτοις, παρά την αύξηση
της κατανάλωσης τα επόµενα έτη, οι πωλήσεις εξακολούθησαν να µειώνονται µεταξύ του 2000/01 και του
2001/02 (κατά 20 %) σε 36 156 τόνους, όταν οι εισαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν σε 44 804 τόνους. Η
εξέλιξη αυτή αντανακλά την ολοένα ισχυρότερη παρουσία των εισαγωγών στην αγορά. Κατά την πιο πρό
σφατη περίοδο, οι πωλήσεις συνέχισαν να µειώνονται σε 28 030 τόνους το 2002/03, που αποτελεί το
χαµηλότερο διαπιστωθέν επίπεδο και αντιπροσωπεύει µείωση κατά 56 % σε διάστηµα τεσσάρων ετών.

6.1.8. Mερίδιο αγοράς

Mερίδιο αγοράς

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

79 %

76 %

69 %

44 %

38 %

(52)

Το µερίδιο αγοράς των κοινοτικών παραγωγών µειώθηκε από 79 σε 69 % στο διάστηµα µεταξύ 1998/99
και 2000/01, και εν συνεχεία µειώθηκε σε 44 % το 2001/02, και σε 38 % το 2002/03. Η σηµαντική
µείωση κατά τους τελευταίες δύο περιόδους δείχνει την ολοένα µεγαλύτερη διείσδυση των εισαγωγών στην
αγορά κατά τους εν λόγω περιόδους, που σηµειώθηκε παρά το γεγονός ότι οι κοινοτικοί παραγωγοί µείωσαν τους τιµές τους κατά 17 % στο διάστηµα µεταξύ 2000/01 και 2001/02 και κατά περαιτέρω ποσοστό
6 % το 2002/03.

(53)

Ο συνδυασµός της πτώσεως των τιµών και της ταυτόχρονης απώλειας µεριδίου της αγοράς των εισαγωγών
είχε ως αποτέλεσµα µείωση της αποδοτικότητας των κοινοτικών παραγωγών (που αναφέρεται παρακάτω).
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6.1.9. Τιµή του οµοειδούς προϊόντος και πωλήσεις σε τιµές χαµηλότερες από αυτές των κοινοτικών παραγωγών
1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

κοινοτικών

826

790

925

827

781

Μοναδιαίες τιµές των κινεζικών εξαγωγών συν τελωνειακοί δασµοί (ευρώ/
τόνο) (*)

732

773

910

790

691

Πωλήσεις σε τιµές χαµηλότερες από
τις κοινοτικές (ευρώ/τόνο)

94

17

15

37

90

Πωλήσεις σε τιµές χαµηλότερες από
τις κοινοτικές

11 %

2%

2%

4%

12 %

Μοναδιαίες τιµές των
πωλήσεων (ευρώ/τόνο)

(*) Πηγή: Eurostat.

(54)

Ο µέσος όρος της τιµής του οµοειδούς προϊόντος σηµείωσε πτώση στο διάστηµα µεταξύ 1998/99 και
1999/2000, αλλά παρουσίασε ανάκαµψη το 2000/01, µε αύξηση κατά 17 % σε 925 ευρώ ανά τόνο. Ο
µέσος όρος της τιµής σηµείωσε εκ νέου πτώση σε 827 ευρώ ανά τόνο το 2001/02, και µειώθηκε
περαιτέρω σε 781 ευρώ ανά τόνο το 2002/03.

(55)

Για να προσδιορισθεί το µέγεθος της απόκλισης των τιµών, οι πληροφορίες για τις τιµές εξετάστηκαν για
συγκρίσιµες περιόδους, στο ίδιο στάδιο εµπορίας και για τις πωλήσεις σε παρόµοιους πελάτες. Βάσει
σύγκρισης του µέσου όρου των τιµών «εκ του εργοστασίου» που επέβαλαν οι κοινοτικοί παραγωγοί και οι
παραγωγοί-εξαγωγείς στους κοινοτικούς εισαγωγείς (cif στα σύνορα της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου του
δασµού), οι τιµές των επίµαχων παραγωγών ήταν κατώτερες από τις εγχώριες τιµές κατά τις πέντε εξετασθείσες περιόδους κατά 2 έως 12 %.
6.1.10. Αποδοτικότητα

Καθαρό κέρδος/απώλεια από τις κοινοτικές πωλήσεις

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

4,0 %

0,5 %

6,8 %

-1,7 %

-4,3 %

(56)

Η αποδοτικότητα των πωλήσεων των κοινοτικών παραγωγών στην Κοινότητα σηµείωσε σηµαντικές διακυµάνσεις κατά την πενταετή υπό εξέταση περίοδο. Η χαµηλότερη αποδοτικότητα σηµειώθηκε το 2001/02
και το 2002/03, και η υψηλότερη το 2000/01. Το 2002/03, δεδοµένου ότι οι εισαγωγές έφθασαν στο
υψηλότερο επίπεδό τους κατά την υπό εξέταση περίοδο, η µέση τιµή των εισαγωγών µειώθηκε σε 605
ευρώ ανά τόνο και ο µέσος όρος της τιµής του κοινοτικού προϊόντος µειώθηκε σε 781 ευρώ ανά τόνο.
Αυτή η πτώση των τιµών σε συνδυασµό µε τη µείωση του όγκου των πωλήσεων σηµειώθηκε ταυτόχρονα
µε την πτώση της αποδοτικότητας των κοινοτικών παραγωγών από 6,8 % σε (– 1,7 %) το 2001/02, και η
τάση αυτή συνεχίστηκε µε επιδείνωση της ζηµιογόνου κατάστασης (– 4,3 %) το 2002/03.

(57)

Η απόκλιση από την τιµή-στόχο των κοινοτικών παραγωγών εκφράζει το βαθµό κατά τον οποίο η τιµή του
εισαγόµενου προϊόντος είναι χαµηλότερη από την τιµή την οποία θα αναµενόταν να επιτύχουν οι κοινοτικοί παραγωγοί σε µια µη επιζήµια κατάσταση. Το ποσοστό της απόκλισης από την τιµή στόχο υπολογίστηκε µε βάση το σταθµισµένο µέσον όρο της µη ζηµιογόνου τιµής ανά τόνο του κοινοτικού προϊόντος. Αυτή η τιµή υπολογίστηκε βάσει του αντίστοιχου κόστους παραγωγής του κοινοτικού προϊόντος
(προσαρµοσµένου για να ληφθεί υπόψη το κόστος µεταφοράς ώστε να εξασφαλιστεί ορθή σύγκριση µε τα
εισαγόµενα προϊόντα που παραδίδονται στην κύρια γεωγραφική περιοχή για κατανάλωση) στο οποίο
προστέθηκε περιθώριο κέρδους 6,8 %. Το εν λόγω περιθώριο ντάµπινγκ θεωρήθηκε λογικό δεδοµένου ότι
αναφέρεται στα κέρδη των κοινοτικών παραγωγών σε κανονική κατάσταση εµπορίας που δεν επηρεάζεται
από απότοµη αύξηση των εισαγωγών. Αυτή η µη ζηµιογόνος τιµή συγκρίθηκε µε το σταθµισµένο µέσον
όρο της τιµής ανά τόνο του υπό εξέταση εισαγόµενου προϊόντος κατά την περίοδο από τον Απρίλιο ως
τον ∆εκέµβριο του 2003 στο ίδιο στάδιο εµπορίας, cif στα κοινοτικά σύνορα, µετά τον εκτελωνισµό, µετά
τον υπολογισµό των εξόδων εισαγωγής και µετά από προσθήκη του κέρδους των εισαγωγέων. Η διαφορά
µεταξύ των δύο τιµών εκφράστηκε ως εκατοστιαίο ποσοστό της τιµής cif στα κοινοτικά σύνορα του εισαγόµενου προϊόντος, και είχε ως αποτέλεσµα απόκλιση από τις τιµές των κοινοτικών παραγωγών κατά περίπου 57,9 %.
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6.1.11. Αποθέµατα

Τελικό απόθεµα (τόνοι)

(58)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

13 016

10 628

11 205

17 279

11 069

Τα επίπεδα του αποθέµατος µειώθηκαν στο διάστηµα µεταξύ 1998/99 και 2000/01, αλλά στη συνέχεια
αυξήθηκαν σηµαντικά το 2001/02 πριν µειωθούν εκ νέου το 2002/03 στο επίπεδο του 2000/01, δεδοµένου ότι οι κοινοτικοί παραγωγοί µείωσαν το υψηλό απόθεµά τους µε την περικοπή της παραγωγής. Η
αύξηση του αποθέµατος στο διάστηµα µεταξύ 2000/01 και 2001/02 συνέπεσε µε τη µείωση του όγκου
των πωλήσεων των κοινοτικών παραγωγών στην Κοινότητα κατά 20 %, πράγµα που αποδίδεται κυρίως στη
µείωση του όγκου των πωλήσεων.

6.1.12. Συµπεράσµατα
(59)

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε ελαφρώς κατά την έναρξη της υπό
εξέτασης περιόδου, σηµειώθηκε αρνητική εξέλιξη ως προς τη χρησιµοποίηση της παραγωγικής ικανότητας,
την παραγωγή, την απασχόληση, την παραγωγικότητα, την ταµειακή ροή και την ΑΧΚ. Γενικά, στο πλαίσιο
της κατανάλωσης που µειώθηκε για δύο έτη και επανήλθε σχεδόν στο προηγούµενο επίπεδό της πριν να
σηµειώσει εκ νέου µείωση το 2002/03, τα δεδοµένα δείχνουν αρνητικές εξελίξεις για τις πωλήσεις, το µερίδιο της αγοράς, τις τιµές και την αποδοτικότητα τόσο στο διάστηµα 2001/02 όσο και στο διάστηµα
2002/03. Σηµειώθηκε αύξηση των αποθεµάτων το 2001/02, αλλά αυτά επανήλθαν στο προηγούµενο
επίπεδο το 2002/03.

(60)

Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι εντωµεταξύ, το 2001/02, δεδοµένου ότι οι εισαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν (44 804 τόνοι), ο όγκος των πωλήσεων των κοινοτικών παραγωγών στην Κοινότητα
µειώθηκε σε χαµηλό επίπεδο (36 156 τόνοι) και η αποδοτικότητα των κοινοτικών παραγωγών µειώθηκε σε
(– 1,7 %). Το ίδιο έτος σηµειώθηκε αύξηση της κατανάλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ενώ θα αναµενόταν ότι
οι εισαγωγές θα ακολουθούσαν το επίπεδο κατανάλωσης και οι τιµές θα παρέµεναν σταθερές, οι εισαγωγές
υπερδιπλασιάστηκαν και η τιµή τόσο του εισαχθέντος προϊόντος όσο και του προϊόντος που παρήχθη από
τους κοινοτικούς παραγωγούς µειώθηκε.

(61)

Επιπλέον, το 2002/03, παρόλο που η κατανάλωση µειώθηκε κατά 10 %, δεν σηµειώθηκε µείωση του επιπέδου των εισαγωγών και την κύρια επίπτωση της µείωσης της κατανάλωσης υπέστησαν οι κοινοτικοί παραγωγοί των οποίων οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά 22 %, ενώ οι τιµές µειώθηκαν κατά 6 %. Αυτό, σε συνδυασµό µε πλεονασµατικό απόθεµα από το προηγούµενο έτος, ανάγκασε τους κοινοτικούς παραγωγούς να
µειώσουν σηµαντικά την παραγωγή τους.

(62)

Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων αντικατοπτρίζεται στους οικονοµικούς δείκτες που αφορούν τους
κοινοτικούς παραγωγούς. Οι κοινοτικοί παραγωγοί απώλεσαν µερίδιο αγοράς τους, το οποίο έφθασε στο
χαµηλότερο επίπεδό του το 2002/03. Υπέστησαν επίσης µείωση των πωλήσεών τους σε απόλυτες τιµές
τόσο το 2001/02 όσο και το 2002/03. Κατά συνέπεια, αναγκάστηκαν να µειώσουν την παραγωγή κατά
τη διάρκεια καθενός από τα εν λόγω έτη. Συνεπώς, η χρησιµοποίηση της παραγωγικής τους ικανότητας
µειώθηκε τόσο κατά την περίοδο 2001/02 όσο και κατά την περίοδο 2002/03. Η παραγωγικότητα και η
απασχόληση σηµείωσαν επίσης πτώση τόσο κατά την περίοδο 2001/02 όσο και κατά την περίοδο 2002/
03. Η γενική επίπτωση της µείωσης του όγκου των κοινοτικών πωλήσεων και τιµών είναι η µείωση του
εισοδήµατος από τις πωλήσεις των κοινοτικών παραγωγών κατά 29 % από 41,9 εκατ. ευρώ το 2000/01
σε 29,9 εκατ. ευρώ το 2001/02 και σε 21,9 εκατ. ευρώ το 2002/03. Παράλληλα, η αποδοτικότητα των
κοινοτικών παραγωγών µειώθηκε από 6,8 % σε (– 1,7 %) το 2001/02 και (– 4,3 %) το 2002/03.

(63)

Λαµβανοµένων υπόψη όλων αυτών των παραγόντων, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι οι κοινοτικοί παραγωγοί
υπέστησαν σηµαντική ζηµία.

7. ΑΙΤΙΩ∆ΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
(64)

Για να εξεταστεί η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ των αυξηµένων εισαγωγών και της σοβαρής ζηµίας,
και για να εξασφαλιστεί ότι η ζηµία που προκλήθηκε από άλλους παράγοντες δεν αποδίδεται στην αύξηση
των εισαγωγών, η Επιτροπή ενήργησε κατά τον ακόλουθο τρόπο:
— έγινε διάκριση µεταξύ των επιζηµίων επιπτώσεων των παραγόντων που θεωρείται ότι προκαλούν ζηµία,
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— οι εν λόγω επιζήµιες επιπτώσεις αποδόθηκαν στους παράγοντες που τις προκαλούν και,
— αφού απέδωσε τη ζηµία σε όλους τους ισχύοντες παράγοντες αιτιώδους συνάφειας, η Επιτροπή εξέτασε
κατά πόσον η αύξηση των εισαγωγών αποτελεί «αυθεντική και σηµαντική αιτία» σοβαρής ζηµίας.

7.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΙΤΙΩ∆ΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

7.1.1. Επίπτωση της αύξησης των εισαγωγών

(65)

Η αγορά µανταρινιών σε κονσέρβες είναι διαφανής σε ό,τι αφορά τις πηγές προµήθειας και τους πελάτες.
∆εδοµένου ότι οι κονσέρβες µανταρινιών είναι στην ουσία βασικό προϊόν, οι τιµές αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα ανταγωνισµού µεταξύ του υπό εξέταση προϊόντος και του οµοειδούς προϊόντος.

(66)

Κατά την περίοδο 2000/01 έως 2002/03, το µερίδιο αγοράς των εισαγωγών αυξήθηκε από 31 σε 56 %
και κατόπιν σε 62 %, ενώ το µερίδιο αγοράς των κοινοτικών παραγωγών µειώθηκε από 69 σε 44 % και
κατόπιν σε 38 %. Κατά την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 34 σε 74 % και σε 113 % της κοινοτικής παραγωγής, πράγµα που δείχνει ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης σε σχέση µε την παραγωγή, εις
βάρος των κοινοτικών παραγωγών.

(67)

Όσον αφορά τις τιµές, στο διάστηµα µεταξύ 2000/01 και 2002/03, ο µέσος όρος της µοναδιαίας τιµής
του εισαγόµενου προϊόντος στην κοινοτική αγορά µειώθηκε από 792 σε 691 ευρώ ανά τόνο και κατόπιν
σε 605 ευρώ ανά τόνο. Κατά την ίδια περίοδο, ο µέσος όρος της µοναδιαίας τιµής του κοινοτικού προϊόντος µειώθηκε από 925 ευρώ σε 827 ευρώ και κατόπιν σε 781 ευρώ ανά τόνο. Η επίπτωση της µείωσης
του µέσου όρου της µοναδιαίας τιµής µόνο του οµοειδούς προϊόντος στα έσοδα των κοινοτικών παραγωγών από τις πωλήσεις στην Κοινότητα θα ήταν η µείωση κατά 11 % (4,4 εκατ. ευρώ) το 2001/02, και
µια περαιτέρω µείωση κατά 6 % (1,7 εκατ.) το 2002/03. Αν ληφθεί υπόψη η ταυτόχρονη µείωση του
όγκου των πωλήσεων, η πραγµατική µείωση των εσόδων από τις πωλήσεις στην Κοινότητα ανήλθε σε 12
εκατ. ευρώ το 2001/02 και σε 8 εκατ. ευρώ το 2002/03. Αυτή η µείωση των εσόδων από τις πωλήσεις
(µαζί µε την αύξηση του κόστους) οδήγησε σε µείωση της αποδοτικότητας και οι κοινοτικοί παραγωγοί
σηµείωσαν ζηµία 1,7 % το 2001/02 και 4,3 το 2002/03.

(68)

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή συνάγει το συµπέρασµα ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της αύξησης των
εισαγωγών σε χαµηλές τιµές και της σοβαρής ζηµίας που υπέστησαν οι κοινοτικοί παραγωγοί, και ότι η
αύξηση των εισαγωγών είχε ζηµιογόνες επιπτώσεις ειδικότερα όσον αφορά την πίεση για µείωση των τιµών
και τη µείωση του όγκου που πωλήθηκε από τους κοινοτικούς παραγωγούς στην κοινοτική αγορά.

7.1.2. Επιπτώσεις των διακυµάνσεων της κατανάλωσης

(69)

Η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά τις ζηµιογόνες επιπτώσεις που είχε η µείωση της κατανάλωσης µεταξύ του
1998/99 και του 2000/01. Η µείωση αυτή πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της συνολικής τάσης που
ισχύει για την πενταετή υπό εξέταση περίοδο. Η κατανάλωση µειώθηκε από 80 065 τόνους το 1998/99
σε 74 046 τόνους το 1999/00 και σε 65 676 τόνους το 2000/01, αλλά εν συνεχεία αυξήθηκε κατά
15 284 τόνους σε 80 960 τόνους το 2001/02, και µειώθηκε εκ νέου σε 72 843 τόνους κατά το 2002/
03.

(70)

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ενώ η κατανάλωση µειώθηκε πιθανόν στα χαµηλότερα επίπεδά της κατά την υπό
εξέταση περίοδο το 2000/01, αυτό ήταν επίσης το έτος κατά το οποίο οι κοινοτικοί παραγωγοί επέτυχαν
το υψηλότερο επίπεδο της αποδοτικότητάς τους (6,8 %). Εξάλλου η κατανάλωση αυξήθηκε το 2001/02
σε 80 960 τόνους (που ήταν το υψηλότερο επίπεδό της κατά την εν λόγω περίοδο), αλλά η αποδοτικότητα των κοινοτικών παραγωγών µειώθηκε παράλληλα σε (– 1,7 %). Εποµένως, δεν υπάρχει σαφής σχέση
µεταξύ της ίδιας της κατανάλωσης και της αποδοτικότητας, καθώς και της γενικής οικονοµικής κατάστασης των κοινοτικών παραγωγών.
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(71)

Κατά την εξέταση των επιπτώσεων που έχει η κατανάλωση στην αποδοτικότητα των κοινοτικών παραγωγών,
πρέπει να ληφθεί υπόψη η αντίδραση όλων των συµµετεχόντων στην αγορά ως προς τις διακυµάνσεις της
κατανάλωσης. Σχετικά, διαπιστώθηκε ότι αν και το 2001/02 οι κοινοτικοί παραγωγοί αναγκάστηκαν να
µειώσουν τις πωλήσεις τους στην Κοινότητα κατά 9 185 τόνους περίπου, σε σύγκριση µε το 2000/01, οι
εισαγωγές κινήθηκαν κατακόρυφα προς την άλλη κατεύθυνση (+ 24 469 τόνοι). Εξάλλου, το 2002/03,
ενώ οι εισαγωγές συνέχισαν να είναι στο ίδιο επίπεδο µε το προηγούµενο έτος, οι πωλήσεις των κοινοτικών
παραγωγών µειώθηκαν κατά περισσότερο από 8 000 τόνους.

(72)

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στις τιµές, οι διακυµάνσεις της κατανάλωσης κονσερβοποιηµένων προϊόντων µε
µεγάλη διάρκεια ζωής πρέπει κανονικά να οδηγήσουν σε σηµαντικές επιπτώσεις στις τιµές αν η παραγωγή
προσαρµόζεται στις ανάγκες της αγοράς. Εν προκειµένω, οι κοινοτικοί παραγωγοί φαίνεται ότι αντέδρασαν
µε τη µείωση τόσο της παραγωγής όσο και των πωλήσεων σε βαθµό µεγαλύτερο από ό,τι ήταν αναγκαίο
για να προσαρµοστούν στη µείωση της κατανάλωσης. Αυτή η µείωση εκφράζεται µε παρόµοια µείωση των
αποθεµάτων.

(73)

Οµοίως, αν η πίεση επί των τιµών µειώνεται τότε οι ζηµιογόνες επιπτώσεις που οφείλονται στις χαµηλές
τιµές ελαχιστοποιούνται επίσης. Ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι το κέρδος του οποίου η µείωση θα
είχε ελαχιστοποιηθεί αν οι τιµές και ο όγκος των πωλήσεων δεν είχαν σηµειώσει τόσο σηµαντική πτώση.
Κατά συνέπεια, εύλογα συνάγεται το συµπέρασµα ότι χωρίς την απότοµη αύξηση των εισαγωγών µε
χαµηλές τιµές, η µείωση της κατανάλωσης δεν θα είχε οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των κερδών.

(74)

Εάν όλοι οι συµµετέχοντες παράγοντες της αγοράς είχαν προσαρµόσει την παραγωγής τους, οι κοινοτικοί
παραγωγοί θα εξακολουθούσαν να έχουν λιγότερες πωλήσεις το 1999/2000, 2000/01 και 2002/03.
Αλλά η κατανάλωση το 2001/02 βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδό της από το 1998/99, και περίπου
στο ίδιο επίπεδο µε το εν λόγω έτος. Εντούτοις, οι πωλήσεις των κοινοτικών παραγωγών µειώθηκαν το
2001/02 σε σύγκριση µε το 1998/99 κατά 29 438 τόνους, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση 43 %. Συγχρόνως, οι εισαγωγές αυξήθηκαν το 2001/02 κατά 28 457 τόνους σε σύγκριση µε το 1998/99. Συνεπώς οι
εισαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά στο διάστηµα µεταξύ 1998/99 και 2001/02 παρά το γεγονός ότι η
κατανάλωση ήταν ελαφρώς υψηλότερη.

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

80 065

74 056

65 676

80 960

72 843

Πραγµατικό µερίδιο της αγοράς

80 %

76 %

69 %

45 %

38 %

Προσοµοίωση µεριδίου αγοράς (*)

80 %

71 %

57 %

45 %

35 %

Εξέλιξη κατανάλωσης (τόνοι)

(*) Προσοµοίωση, εάν το επίπεδο κατανάλωσης ήταν σταθερό καθ’ όλη την περίοδο στο επίπεδο 1998/99.

(75)

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι, ακόµη και αν η κατανάλωση είχε παραµείνει σταθερή καθ' όλη την υπό
εξέταση περίοδο, το µερίδιο αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής δεν θα είχε αναπτυχθεί κατά πολύ
διαφορετικό τρόπο. Αυτό δείχνει ότι η ανάπτυξη της κατανάλωσης είχε περιορισµένη µόνο επίπτωση στο
µερίδιο αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(76)

Η σχέση µεταξύ της µείωσης της κατανάλωσης και των επιζηµίων επιπτώσεων που παρατηρήθηκαν δεν είναι
σηµαντική.

7.1.3. Επιπτώσεις των διακυµάνσεων στις εξαγωγικές επιδόσεις

Εξαγωγές (σε τόνους)

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

21 316

21 672

14 544

18 099

17 780
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(77)

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τις επιπτώσεις της µείωσης των εξαγωγών. Μεταξύ του 1998/99 και του
2000/01, ο όγκος των εξαγωγών µανταρινιών σε κονσέρβες των κοινοτικών παραγωγών µειώθηκε από
21 316 τόνους σε 14 544 τόνους όταν οι κοινοτικοί παραγωγοί απώλεσαν µερίδιο της αγοράς λόγω του
ανταγωνισµού των χαµηλών τιµών από τη Λ∆Κ (ειδικότερα λόγω της εµπορικής διαφοράς για τις ορµόνες,
όπως αναλύεται στο σηµείο 35 του αιτιολογικού). Μεταξύ του 2000/01 και του 2001/02, οι εξαγωγές
αυξήθηκαν σε 18 099 τόνους και σε 17 780 τόνους κατά την περίοδο 2002/03. Κατά την πενταετή
περίοδο, οι εξαγωγές µειώθηκαν κατά περίπου 3 500 τόνους, παρόλο που η κυριότερη µείωση σηµειώθηκε
µεταξύ του 1999/2000 και του 2000/01 (που είναι το έτος κατά το οποίο οι κοινοτικοί παραγωγοί ήταν
περισσότερο αποδοτικοί). Το 2001/02, οι εξαγωγές πράγµατι αυξήθηκαν προς όφελος των κοινοτικών
παραγωγών. Κατά την πιο πρόσφατη περίοδο, µεταξύ 2001/02 και 2002/03, οι εξαγωγές µειώθηκαν κατά
319 τόνους ή κατά 1,7 %, πράγµα που αντιπροσωπεύει µόνο 0,8 % της κοινοτικής παραγωγής κατά το εν
λόγω έτος.

(78)

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κατά τον υπολογισµό της αποδοτικότητας στο τµήµα 6.1.10 λήφθηκαν
υπόψη µόνον οι κοινοτικές πωλήσεις. Ως εκ τούτου, η διαπιστωθείσα µείωση της αποδοτικότητας των κοινοτικών παραγωγών κατά τις πιο πρόσφατες περιόδους είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητη από την
επίπτωση των εξαγωγών.

(79)

Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ
της µείωσης των εξαγωγών και των παρατηρηθέντων ζηµιογόνων αποτελεσµάτων, στο µέτρο που, π.χ., η
µείωση των εξαγωγών συνέβαλε στη µείωση της παραγωγής και της χρησιµοποίησης του παραγωγικού
δυναµικού. Εντούτοις, θεωρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος αυτής της επίπτωσης σηµειώθηκε στο διάστηµα
µεταξύ 1999/2000 και 2000/01 (όταν οι κοινοτικοί παραγωγοί ήταν ακόµη αποδοτικοί) και ότι η πολύ
µικρή µείωση των εξαγωγών το 2002/03, που ισοδυναµούσε µε λιγότερο από 1 % της κοινοτικής παραγωγής, δεν είχε αξιοσηµείωτη επίπτωση.

7.1.4. Επιπτώσεις της ενδεχόµενης πλεονάζουσας ικανότητας
(80)

Η Επιτροπή εξέτασε περαιτέρω κατά πόσο οι ζηµιογόνες επιπτώσεις ενδεχοµένως οφείλονται στην πλεονάζουσα ικανότητα µεταξύ των κοινοτικών παραγωγών. Σηµειώθηκε µόνον µια µικρή αλλαγή στην εκτιµώµενη θεωρητική ικανότητα παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας, όταν, το 1999/2000, η ικανότητα
παραγωγής αυξήθηκε κατά 2 % σε 129 260 τόνους.

(81)

Αυτή η αύξηση της ικανότητας συνέβαλε σε πτώση της χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας το
1999/2000 και τα επόµενα έτη επειδή δεν υλοποιήθηκαν οι προσδοκίες αύξησης της ανάγκης παραγωγικής ικανότητας. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της αύξησης της ικανότητας και των
ζηµιογόνων επιπτώσεων που παρατηρήθηκαν στο πρώτο µέρος της πενταετούς περιόδου, παρόλο που η
επίπτωση της πρόσθετης ικανότητας στη γενική αποδοτικότητα των κοινοτικών παραγωγών ήταν πολύ
µικρή.

7.1.5. Επίπτωση της έλλειψης παροχής πρώτων υλών
(82)

Ορισµένοι εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι ο λόγος για την µείωση της παραγωγής των κοινοτικών παραγωγών,
ήταν η έλλειψη προµήθειας σε πρώτη ύλη (δηλαδή νωπά µικρά εσπεριδοειδή) στην αγορά της ΕΕ. Εντούτοις, µε βάση την εξέταση της αγοράς της ΕΕ για τα νωπά µικρά εσπεριδοειδή, η Επιτροπή συνήγαγε το
συµπέρασµα ότι υπήρχε αρκετή προµήθεια για να καλύπτεται η ζήτηση από τη βιοµηχανία µεταποίησης.

(83)

Ο πίνακας Α δείχνει την πραγµατική παραγωγή νωπών µικρών εσπεριδοειδών (κληµεντίνες, µανταρίνια και
satsumas) κατά τα έτη 1998 έως 2002.

Πίνακας A
Έτος

Παραγωγή
Πηγή: CLAM.

1998

1999

2000

2001

2002

2 329 341

2 823 106

2 511 550

2 379 634

2 650 000
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7.1.6. Ζήτηση για νωπά µικρά εσπεριδοειδή από τη βιοµηχανία µεταποίησης
(84)

Η ποσότητα, όσον αφορά τις κληµεντίνες και τα satsumas, που χρησιµοποίησε η βιοµηχανία µεταποίησης
για την παραγωγή µανταρινιών σε κονσέρβες από το 1998/99 έως το 2002/03, αναφέρεται στον πίνακα
Β.

Πίνακας Β
Περίοδος

Satsumas και κληµεντίνες

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

120 000

110 000

95 000

95 000

60 000

(85)

Όπως φαίνεται από τους πίνακες Α και Β, η προµήθεια µικρών νωπών εσπεριδοειδών στην αγορά της ΕΕ
ήταν µεγαλύτερη από τη ζήτηση από µέρους της βιοµηχανίας µεταποίησης.

(86)

Εντούτοις, η βιοµηχανία µεταποίησης βρίσκεται σε ανταγωνισµό µε άλλους αγοραστές νωπών satsumas και
κληµεντινών και η ανταγωνιστική της ικανότητα φαίνεται να παρεµποδίζεται από τη µείωση των τιµών που
επιτυγχάνονται για το οµοειδές προϊόν. Η τιµή των νωπών µανταρινιών για µεταποίηση καθορίζεται µε
ετήσιες συµβάσεις µεταξύ των κονσερβοποιών και των κατόχων γεωργικών εκµεταλλεύσεων που συνάφθηκαν στην αρχή της περιόδου. Ο πίνακας Γ δείχνει την τιµή που πέτυχαν οι παραγωγοί µανταρινιών που
πωλήθηκαν ως νωπό προϊόν και για κονσερβοποίηση:

Πίνακας Γ
Περίοδος

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Νωπά προϊόντα (ευρώ/τόνο)

547

498

571

557

527

Κονσερβοποιηµένα προϊόντα (ευρώ/
τόνο)

256

255

313

245

172

(87)

Η διαφορά της τιµής εκφράζει δύο παράγοντες. Πρώτον, ότι οι κοινοτικοί παραγωγοί δεν µπορούν πλέον
να αντέξουν οικονοµικά την αγορά πρώτων υλών (νωπά satsumas και κληµεντίνες) σε τιµές που να τους
επιτρέπουν να επιτύχουν εύλογο επίπεδο αποδοτικότητας. ∆εύτερον, λόγω των χαµηλών τιµών που
προσφέρουν οι κοινοτικοί παραγωγοί σε καλλιεργητές για τα satsumas, τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως
ως πρώτη ύλη για κονσερβοποίηση, οι καλλιεργητές αναπροσανατολίζουν την παραγωγή τους από τα
satsumas σε κληµεντίνες σε µία προσπάθεια να αυξήσουν την αποδοτικότητα της παραγωγής τους. Εντούτοις, αυτή η διαδικασία δεν φαίνεται ακόµη να έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να έχει σηµαντική επίπτωση
στη διαθεσιµότητα του προϊόντος που προµηθεύονται οι κοινοτικοί παραγωγοί.

(88)

Εποµένως, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η έλλειψη της προµήθειας δεν συνέβαλε στη ζηµία
που έχουν υποστεί οι κοινοτικοί παραγωγοί.

7.1.7. Άλλοι παράγοντες
(89)

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν διαπίστωσαν, και τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν ανέφεραν παράγοντες αιτιώδους συνάφειας (άλλους από αυτούς που εξετάστηκαν παραπάνω στα τµήµατα 7.1.1 έως 7.1.6) κατά την
οριστική έρευνα.

7.2. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
(90)

Η σοβαρή ζηµία που υπέστησαν οι κοινοτικοί παραγωγοί εκδηλώθηκε κυρίως υπό τη µορφή µείωσης του
όγκου των πωλήσεων, µείωσης των µοναδιαίων τιµών, επιδείνωσης της αποδοτικότητας και χρηµατοοικονοµικών απωλειών. Η Επιτροπή προσδιόρισε τρεις παράγοντες που συνέβαλαν στη ζηµία εκτός από την
αύξηση των εισαγωγών: µείωση της κατανάλωσης, µείωση των εξαγωγών και αυξηµένη παραγωγική ικανότητα.
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(91)

Κατά πρώτον, σηµειώθηκε µείωση της κατανάλωσης µεταξύ 1998/99 και 2000/01, και κατόπιν αύξηση
της κατανάλωσης το 2001/02, που συνοδεύτηκε από περαιτέρω µείωση κατά την πιο πρόσφατη περίοδο.
Ωστόσο, η εξέλιξη των εισαγωγών δεν ακολούθησε καν την τάση αυτή της κατανάλωσης και η Επιτροπή
θεωρεί ότι η κάµψη της κατανάλωσης στο διάστηµα µεταξύ 1998/99 και 2000/01 δεν είχε σηµαντικές
επιπτώσεις ούτε στον όγκο ούτε στις τιµές. Η µείωση της κατανάλωσης το 2002/03 συνέπεσε µε τη
µείωση του όγκου των πωλήσεων, των τιµών και της αποδοτικότητας για τους κοινοτικούς παραγωγούς,
και η Επιτροπή συνεπέρανε ότι η µείωση της κατανάλωσης συνέβαλε στη σοβαρή ζηµία που υπέστησαν οι
κοινοτικοί παραγωγοί.

(92)

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τη µείωση των εξαγωγών των κοινοτικών παραγωγών κατά την πενταετή
περίοδο. Στις αρχές της πενταετούς περιόδου σηµειώθηκε κάµψη. Εντούτοις, κατά το τελευταίο µέρος της
περιόδου, όταν προκλήθηκε σηµαντική ζηµία, οι εξαγωγές αυξήθηκαν και κατόπιν σηµείωσαν ελαφριά
µείωση. Εποµένως, η εξέλιξη των εξαγωγών επηρέασε πολύ λιγότερο τους κοινοτικούς παραγωγούς κατά
τις περιόδους 2001/02 και 2002/03 σε σύγκριση µε την αύξηση των εισαγωγών.

(93)

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας που σηµειώθηκε το 1999/2000 και
που στη συνέχεια αναχαιτίστηκε. Το κόστος αυτής της πρόσθετης ικανότητας σε ετήσια βάση δεν ήταν
σηµαντική.

(94)

Η Επιτροπή, αφού εξασφάλισε ότι οι επιπτώσεις άλλων παραγόντων δεν οφείλονται στην αύξηση των εισαγωγών, σηµειώνει ότι υπάρχει πραγµατική και σηµαντική αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της µείωσης του όγκου
των πωλήσεων, των τιµών πώλησης και της αποδοτικότητας των κοινοτικών παραγωγών και της αύξησης
των εισαγωγών, οι οποίες όχι µόνον αυξήθηκαν µε ταχύτερο ρυθµό από την αύξηση της κατανάλωσης
µεταξύ του 2000/01 και του 2001/02, αλλά αυξήθηκαν, ενώ η κατανάλωση µειώθηκε µεταξύ του 1998/
99 και του 2000/01, καθώς και το 2002/03.
7.2.1. Συµπέρασµα

(95)

Αφού εξέτασε τις ζηµιογόνες επιπτώσεις των άλλων γνωστών παραγόντων και έκανε διάκριση τόσο µεταξύ
τους όσο και από τις ζηµιογόνες επιπτώσεις της αύξησης των εισαγωγών, και αφού εξασφάλισε ότι δεν
καταλογίζεται στις εισαγωγές η ζηµία που προκάλεσαν άλλοι παράγοντες, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει πραγµατική και σηµαντική σχέση µεταξύ της αύξησης των εισαγωγών και της σοβαρής
ζηµίας των κοινοτικών παραγωγών.

8. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
8.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(96)

Στόχος των διασφαλιστικών µέτρων είναι η αποκατάσταση από τη σοβαρή ζηµία και η πρόληψη περαιτέρω
επιδείνωσης της κατάστασης των κοινοτικών παραγωγών του υπό εξέταση προϊόντος. Εκτός από τις απρόβλεπτες εξελίξεις, την αύξηση των εισαγωγών, τη σοβαρή ζηµία και την αιτιώδη συνάφεια, η Επιτροπή
εξέτασε κατά πόσον υπάρχουν επιτακτικοί οικονοµικοί λόγοι που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι δεν είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να επιβληθούν οριστικά µέτρα. Γι' αυτόν το σκοπό,
εξετάστηκαν οι επιπτώσεις των µέτρων σε όλα τα µέρη τα οποία αφορά η διαδικασία και οι πιθανές
συνέπειες που θα έχει η λήψη ή µη µέτρων, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία.

8.2. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(97)

Οι κοινοτικοί παραγωγοί έκαναν µεγάλες επενδύσεις και διαθέτουν τα πλέον αυτοµατοποιηµένα και εκµηχανισµένα συστήµατα παραγωγής παγκοσµίως. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς είναι βιώσιµοι και ανταγωνιστικοί. Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, οι κοινοτικοί παραγωγοί σηµείωσαν σηµαντική µείωση της παραγωγής και των πωλήσεων λόγω της οποίας δεν µπορούν πλέον να λειτουργούν αποδοτικά. Η θέση των κοινοτικών παραγωγών θα συνεχίσει να διατρέχει κίνδυνο εάν συνεχιστεί το σηµερινό υψηλό επίπεδο εισαγωγών σε χαµηλές τιµές.

8.4.2004

8.4.2004

EL
(98)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επιβολή οριστικών διασφαλιστικών µέτρων θα παράσχει στους κοινοτικούς παραγωγούς την ευκαιρία να
προβούν σε αναδιάρθρωση και συνεπώς να εξασφαλίσουν τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της παραγωγής
του υπό εξέταση προϊόντος και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο σύνολό τους. Θα τους παρασχεθούν οι απαραίτητες δυνατότητες αναδιάρθρωσης και αξιοποίησης των αυξηµένων δαπανών για την έρευνα
και ανάπτυξη µε στόχο την περαιτέρω µείωση του κόστους παραγωγής. Τα σχέδια ενοποίησης του τοµέα
βρίσκονται ήδη σε προχωρηµένο στάδιο, αλλά είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την ενοποίηση και
την αξιοποίηση των οφελών. Επιπλέον, έχουν προσδιοριστεί ορισµένες πρωτοβουλίες για τη µείωση του
κόστους, συµπεριλαµβανοµένης µεγαλύτερης συνεργασίας µεταξύ των κοινοτικών παραγωγών κατά την
αγορά πρώτων υλών άλλων από τα νωπά φρούτα (που ήδη αποτελούν αντικείµενο κοινών αγοραστικών
ρυθµίσεων).

8.3. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΩΠΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

(99)

Είναι προς το συµφέρον των παραγωγών νωπών φρούτων που προµηθεύουν τους κοινοτικούς παραγωγούς
σε πρώτη ύλη να έχουν ισχυρή και προβλέψιµη ζήτηση του προϊόντος τους σε τιµή µε την οποία θα µπορούν να έχουν εύλογο κέρδος. Φαίνεται ότι µια επίπτωση του υψηλού επιπέδου εισαγωγών σε χαµηλές
τιµές του υπό εξέταση προϊόντος είναι να µειώνει την τιµή της πρώτης ύλης (µικρά νωπά εσπεριδοειδή,
ειδικότερα τα satsumas) στην αγορά της ΕΕ. Εποµένως, είναι προς το συµφέρον των παραγωγών νωπών
φρούτων να ληφθούν µέτρα για να µειωθεί ο όγκος των εισαγωγών σε χαµηλές τιµές του υπό εξέταση
προϊόντος στην ΕΕ.

8.4. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

(100) Για να εκτιµηθεί η επίπτωση των µέτρων στους εισαγωγείς και στους χρήστες, η Επιτροπή απέστειλε ερω-

τηµατολόγια στους γνωστούς εισαγωγείς και χρήστες του υπό εξέταση προϊόντος στην αγορά της Κοινότητας. Λήφθηκαν απαντήσεις από εννέα εισαγωγείς, αλλά καµία από άλλους χρήστες εκτός από αυτούς που
συνδέονται µε εισαγωγείς.

(101) Ορισµένοι εισαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος ισχυρίστηκαν ότι η επιβολή µέτρων δεν ήταν απαραίτητη,

δεδοµένου ότι τα προβλήµατα που συνάντησαν οι κοινοτικοί παραγωγοί προκλήθηκαν από τις υψηλές
τιµές και την έλλειψη προµήθειας νωπών µανταρινιών για κονσερβοποίηση στην Κοινότητα, και όχι από
την αύξηση των εισαγωγών. Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί ότι στα τέλη του 2001/02, που είναι το έτος
κατά το οποίο οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 44 804 τόνους και οι πωλήσεις στην ΕΕ των κοινοτικών παραγωγών µειώθηκαν σε 36 156 τόνους, τα αποθέµατα των κοινοτικών παραγωγών είχαν αυξηθεί κατά 6 074
τόνους σε 17 279 τόνους. Αυτό φαίνεται να αποδεικνύει ότι η µείωση των πωλήσεων που σηµείωσαν οι
κοινοτικοί παραγωγοί δεν προκλήθηκε από τη µη ικανότητα προµήθειας από µέρους τους, αλλά από
ορισµένους άλλους παράγοντες, και η πιθανότερη εξήγηση φαίνεται να είναι η ολοένα αυξανόµενη
κυριαρχία των εισαγωγών σε χαµηλές τιµές.

(102) Οι εισαγωγείς ισχυρίστηκαν επίσης ότι ήταν προτιµότερο να διατηρήσουν διάφορες πηγές προµήθειας, και

ότι, εάν λαµβάνονταν µέτρα, τα µέτρα αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν µορφή καθεστώτος ελάχιστων τιµών ή
κατανοµής ποσόστωσης βάσει της αρχής «όποιος παρουσιάζεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος», δεδοµένου
ότι αυτό θα διατάρασσε περισσότερο την αγορά. Ειδικότερα, η αρχή «όποιος παρουσιάζεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος», θα ενεθάρρυνε στις αρχές του έτους τις εισαγωγές έως τη χρησιµοποίηση της ποσόστωσης, οπότε η ζήτηση θα στρεφόταν εν συνεχεία προς την εγχώρια προσφορά. Επιπλέον, τόνισαν ότι
ήταν αναγκαίο να µπορούν οι έµποροι στις κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές και οι καταναλωτές να έχουν
πρόσβαση σε προϊόντα καλής ποιότητας σε χαµηλές τιµές.

(103) Tα οριστικά µέτρα συνίστανται σε δασµολογική ποσόστωση που αντικατοπτρίζει το παραδοσιακό επίπεδο

των εισαγωγών. Κατά συνέπεια, τα µειονεκτήµατα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τους χρήστες και
τους εισαγωγείς, εφόσον υπάρξουν τέτοια, δεν θεωρούνται επαρκή για να αντισταθµίσουν τα αναµενόµενα
οφέλη που θα προκύψουν για τους κοινοτικούς παραγωγούς από τα µέτρα, τα οποία θεωρούνται τα ελάχιστα αναγκαία για την πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης των κοινοτικών παραγωγών.
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8.5. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(104) Επειδή το υπό εξέταση προϊόν είναι καταναλωτικό προϊόν, η Επιτροπή ενηµέρωσε διάφορες οργανώσεις

καταναλωτών σχετικά µε την έναρξη της έρευνας. Οι οργανώσεις καταναλωτών δεν υπέβαλαν απαντήσεις
και εποµένως οι επιπτώσεις στους καταναλωτές θεωρούνται ελάχιστες.

9. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΕ
9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ
(105) ∆εδοµένου ότι τα µέτρα θα αρχίσουν να ισχύουν µετά τη διεύρυνση της ΕΕ, που έχει προγραµµατιστεί για

την 1η Μαου 2004, η Επιτροπή εξέτασε επίσης την αύξηση των εισαγωγών (τόσο σε απόλυτες όσο και σε
σχετικές τιµές) σε σχέση µε την ΕΕ των 25.

2000

2001

2002

2003

Εισαγωγές προσχωρούσας χώρας από
χώρες εκτός της ΕΕ των 25

2 562

4 268

5 350

6 528

Εισαγωγές προσχωρούσας χώρας από
χώρες της ΕΕ των 25

1 964

1 014

1 472

1 500 (*)

Σύνολο

4 527

5 283

6 821

8 028

(*) Εκτίµηση.

(106) Οι εισαγωγές στις προσχωρούσες χώρες από χώρες εκτός της ΕΕ των 25 αυξήθηκαν κατά 67 % από 2 562

τόνους το 2000 σε 4 268 τόνους το 2001, και συνέχισαν να αυξάνονται σε 5 350 τόνους (περαιτέρω
αύξηση κατά 25 %) το 2002. Το 2003, οι εν λόγω εισαγωγές αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 22 % σε 6 528
τόνους.

(107) Για να εξεταστεί ποια θα ήταν η πιθανή αύξηση των εισαγωγών στην ΕΕ των 25 κατά τα τελευταία έτη,

είναι απαραίτητο να προστεθούν στις εισαγωγές στην ΕΕ οι εισαγωγές των προσχωρουσών χωρών από
χώρες εκτός της ΕΕ των 25.

2000

2001

2002

2003

17 573

20 335

44 804

44 813

Εισαγωγές προσχωρούσας χώρας από
χώρες εκτός της ΕΕ των 25

2 562

4 268

5 350

6 528

Σύνολο

20 135

24 603

50 154

51 341

Εισαγωγές της ΕΕ (*)

(*) Τα στοιχεία αφορούν τις περιόδους κονσερβοποίησης — από την 1η Οκτωβρίου ενός έτους έως τις 30 Σεπτεµβρίου του επόµενου
έτους.

(108) Με βάση τα παραπάνω, οι συνολικές εισαγωγές από την ΕΕ των θα αυξάνονταν κατά 22 % από 20 135

τόνους σε 24 603 τόνους στο διάστηµα µεταξύ 2000 και 2001, και κατόπιν κατά 104 % σε 50 154
τόνους στο διάστηµα µεταξύ 2001 και 2002. Οι εισαγωγές θα συνεχίζονταν κατόπιν στο υψηλό αυτό
επίπεδο το 2003, και πράγµατι θα σηµειωνόταν αύξηση κατά 2 % σε 51 341 τόνους.
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(109) ∆εν υπάρχει παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος στις προσχωρούσες χώρες, και όπως σηµειώνεται

παραπάνω, οι εισαγωγές στην ΕΕ των 25 εξελίχθηκαν κατά παρόµοιο τρόπο µε αυτό των εισαγωγών στην
ΕΕ των 15. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι η ανάλυση της σοβαρής ζηµίας και της αιτιώδους συνάφειας για
την ΕΕ των 15 εξακολουθεί να ισχύει για την ΕΕ των 25.

(110) Η Επιτροπή εξέτασε επίσης το θέµα του κοινοτικού συµφέροντος σε σχέση µε την ΕΕ των 25. ∆εν υπάρχει

παραγωγή πρώτων υλών ή του υπό εξέταση προϊόντος στις προσχωρούσες χώρες. Εντούτοις, πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στις προσχωρούσες χώρες που αντιπροσώπευαν περίπου
12 % των συνολικών εξαγωγών στην ΕΕ των 25. Τα συµφέροντα των εισαγωγέων, χρηστών και καταναλωτών στις προσχωρούσες χώρες είναι αυτά των εισαγωγέων χηστών και καταναλωτών και δεν αποκλίνουν
από αυτά των εισαγωγέων/χρηστών και καταναλωτών της ΕΕ των 15, που αντιπροσωπεύουν πολύ µεγαλύτερο αριθµό. Τα συµφέροντα των εισαγωγέων/χρηστών και καταναλωτών στην ΕΕ των 15 είναι όµοια και
πλήρως αντιπροσωπευτικά των συµφερόντων των εισαγωγέων/χρηστών και καταναλωτών της ΕΕ των 25.
Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι η ανάλυση της σοβαρής ζηµίας και της αιτιώδους συνάφειας για την ΕΕ των
15 εξακολουθεί να ισχύει για την ΕΕ των 25.

(111) Όποιο ενδιαφερόµενο µέρος θεωρεί ότι, µετά τη διεύρυνση της ΕΕ, δεν δικαιολογείται συνέχιση των µέτρων

υπό την παρούσα τους µορφή σε σχέση µε την ΕΕ των 25, καλείται να προβεί σε διάβηµα προς την Επιτροπή το αργότερο έως τις 15 Μαου 2004 αναφέροντας λεπτοµερώς τους λόγους για τους οποίους η
Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει επανεξέταση των µέτρων.

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(112) Λόγω των αυξηµένων εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος (όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις

24 έως 27), η αγορά της Κοινότητας για το υπό εξέταση προϊόν, το οποίο είναι ένα από τα προϊόντα που
απαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της
28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της
Επιτροπής (2), επηρεάζεται από σοβαρές διαταραχές που µπορούν να βλάψουν σοβαρά την υλοποίηση των
στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 33 της συνθήκης. (Εποµένως, πληρούνται οι όροι του άρθρου 22
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(113) Η ανάλυση των πορισµάτων της έρευνας από την Επιτροπή δείχνει ότι πληρούνται οι όροι για τα µέτρα

διασφάλισης.

11.1. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
(114) Για να διατηρηθεί η κοινοτική αγορά ανοικτή και να διασφαλιστεί η διαθεσιµότητα της προσφοράς ώστε να

καλυφθεί η ζήτηση, κρίνεται σκόπιµο να καθοριστεί ένα σύστηµα δασµολογικών ποσοστώσεων καθ' υπέρβαση των οποίων θα απαιτείται η καταβολή συµπληρωµατικού δασµού, έτσι ώστε ακόµη και οι εισαγωγές
καθ' υπέρβαση των ποσοστώσεων αυτών να µπορούν να εισέλθουν στην Κοινότητα, έστω και µε την καταβολή συµπληρωµατικού δασµού. Ο συµπληρωµατικός δασµός πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο που θα
είναι συνεπές ως προς το στόχο της πρόληψης σοβαρής ζηµίας στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Σχετικά
µε αυτό το θέµα, σηµειώνεται ότι ο πρόσθετος δασµός που καθορίζεται στο πλαίσιο των προσωρινών
µέτρων [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1964/2003 της Επιτροπής] αποδείχθηκε ότι δεν επαρκούσε για να µειώσει
το επίπεδο των εισαγωγών βραχυπρόθεσµα. Πράγµατι, κατά την περίοδο κατά την οποία εφαρµόζονταν
προσωρινά µέτρα —9 Νοεµβρίου 2003 έως 10 Απριλίου 2004— οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος συνέχισαν να αυξάνονται και οι τιµές συνέχισαν να σηµειώνουν πτώση. Στο πλαίσιο των προσωρινών
µέτρων, ο πρόσθετος δασµός καθορίστηκε σε 155 ευρώ ανά τόνο. Εν µέρει συνεπεία της αυξηµένης ισχύος
του ευρώ, είναι σαφές ότι ο εν λόγω δασµός απορροφήθηκε από τις µειώσεις της µέσης τιµής που εφήρµοσαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς στη Λ∆Κ. Ως εκ τούτου, για να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα, ο πρόσθετος δασµός θα πρέπει να είναι υψηλότερος από 155 ευρώ ανά τόνο.

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.
(2) ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25.
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(115) Το επίπεδο του πρόσθετου δασµού υπολογίστηκε µε βάση την τιµή-στόχο στην οποία οι κοινοτικοί παρα-

γωγοί θα επιτύχουν κέρδος 6,8 % επί του κύκλου εργασιών, προσαρµοσµένο ώστε να λαµβάνεται υπόψη
το κόστος µεταφοράς µε σκοπό να γίνει ορθή σύγκριση µε τις εισαγωγές που παραδίδονται στην κύρια
γεωγραφική περιοχή για κατανάλωση. Το εν λόγω ποσό συγκρίθηκε στη συνέχεια µε το µέσον όρο της
τιµής εισαγωγής κατά την περίοδο Απριλίου 2003-∆εκεµβρίου 2003 στο ίδιο στάδιο εµπορίας, προσαρµοσµένης στο επίπεδο cif στα κοινοτικά σύνορα, µετά τον εκτελωνισµό, µετά τις δαπάνες εισαγωγής και µε
προσθήκη του κέρδους των εισαγωγέων. Το παραπάνω επίπεδο κέρδους βασίστηκε σε υπολογισµό των
πραγµατικών κερδών που επέτυχαν οι κοινοτικοί παραγωγοί κατά την περίοδο 1998/99 έως 2001/02. Το
ποσοστό απόκλισης των τιµών από την τιµή-στόχο των κοινοτικών παραγωγών υπολογίστηκε σε 57,9 %
της τιµής εισαγωγής cif. Όσον αφορά τον πάγιο δασµό, ο καταβλητέος δασµός πρέπει εποµένως να είναι
301 ευρώ ανά τόνο. ∆εδοµένης της αναγνωρισµένης επίπτωσης των σηµαντικών αλλαγών όσον αφορά την
ισχύ του ευρώ σε σχέση µε το κινεζικό CNY στην τιµή των εισαγωγών, στην περίπτωση που το ευρώ
σηµειώσει αργότερα πτώση σε σχέση µε το CNY που να επηρεάσει σηµαντικά τις τιµές, το επίπεδο του
δασµού µπορεί να αναθεωρηθεί.

(116) Για να διατηρηθεί η πρόσβαση στην αγορά της Κοινότητας, η δασµολογική ποσόστωση πρέπει να υπολογι-

στεί µε βάση τον όγκο των εισαγωγών κατά τη διάρκεια πρόσφατης περιόδου. Οι πιο πρόσφατες τριετείς
περίοδοι για τις οποίες υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές είναι τα έτη 1999/2000 έως
2001/02. (Το 2002/03 δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό δεδοµένου ότι οι διαδικασίες διασφάλισης άρχισαν κατά την εν λόγω περίοδο.) Εποµένως, η δασµολογική ποσόστωση πρέπει να υπολογιστεί µε βάση τον
µέσο εισαχθέντα όγκο αυτήν την περίοδο (27 570 τόνοι για την ΕΕ των 15). ∆εδοµένης της δηµιουργίας
σηµαντικών αποθεµάτων από ορισµένους εισαγωγείς και του συνεχιζόµενου υψηλού επιπέδου εισαγωγών
που σηµειώνονται πολύ πρόσφατα, θεωρείται ότι αυτός είναι ο µέγιστος όγκος που θα µπορεί να εισάγεται
χωρίς πρόσθετο δασµό. Πιστεύεται ότι αυτός ο όγκος είναι τέτοιος που να επιτρέπει στους κοινοτικούς
παραγωγούς να προσαρµοστούν και παράλληλα να αποφύγουν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασής
τους.

(117) Η Επιτροπή σηµειώνει ότι θα απαιτηθεί αναθεώρηση των δασµολογικών ποσοστώσεων υπό το φως της διεύ-

ρυνσης που έχει προγραµµατιστεί για την 1η Μαου 2004. Το ύψος των δασµολογικών ποσοστώσεων για
την πρώτη περίοδο (27 570 για την ΕΕ των 15) θα πρέπει συνεπώς να αυξηθεί µε το µέσον όρο της
ετήσιας εισαγόµενης ποσότητας από χώρες εκτός της ΕΕ στις χώρες προσχώρησης κατά τα έτη 2000 έως
2002. Ο εν λόγω µέσος όρος ανέρχεται σε 4 060 τόνους. Συνεπώς η δασµολογική ποσόστωση της ΕΕ των
25 για την πρώτη περίοδο θα πρέπει να ήταν 31 630 τόνοι. ∆εδοµένου ότι η τελική περίοδος είναι µόνο
212 ηµέρες, η πραγµατική ποσόστωση των εισαγωγών για την τελική περίοδο θα πρέπει να µειωθεί αναλογικά.

(118) Για να διατηρηθούν οι παραδοσιακές εµπορικές ροές και παράλληλα να παραµείνει ανοικτή η αγορά της

Κοινότητας για τις νέες χώρες προµήθειας, το ποσό των δασµολογικών ποσοστώσεων πρέπει να κατανεµηθεί µεταξύ των χωρών εκείνων που έχουν σηµαντικό συµφέρον να προµηθεύουν το υπό εξέταση προϊόν
στην κοινοτική αγορά, ενώ ένα µέρος πρέπει να προβλεφθεί για τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν
τέτοιο σηµαντικό συµφέρον. Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη Λ∆Κ, που είναι η µόνη χώρα η οποία έχει
τέτοιο ουσιαστικό συµφέρον, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να κατανείµει ειδική δασµολογική ποσόστωση
στη Λ∆Κ, βασιζόµενη στην αναλογία επί της συνολικής ποσότητας του προϊόντος που προµήθευσε η συγκεκριµένη χώρα κατά τη διάρκεια της τριετούς χρονικής περιόδου 1999/2000 έως 2001/02. Η µεγάλη
πλειοψηφία των εισαγωγών αυτήν την περίοδο ήταν καταγωγής Λ∆Κς και εποµένως πρέπει να εφαρµοστεί
στην Λ∆Κ µια ειδική δασµολογική ποσόστωση και µια άλλη για όλες τις άλλες χώρες.

(119) Βάσει των παραπάνω, το ποσό της ποσόστωσης που διατίθεται στη Λ∆Κ για την ΕΕ των 25 θα είναι

30 843 τόνοι για περίοδο ενός έτους, ενώ το ποσό που διατίθεται σε όλες τις άλλες χώρες θα είναι 787
τόνοι. Θεωρείται ότι αν γίνει αυτό, η ποσόστωση που χορηγείται σε όλες τις άλλες χώρες θα είναι πολύ
µικρή για να επιτρέψει τον ανταγωνισµό ή για να επιτρέψει σε νεοεµφανιζόµενους παραγωγούς να εισέλθουν στην αγορά. Θα ήταν σκόπιµο να έχουν επίσης και άλλες χώρες εκτός της Λ∆Κ την ευκαιρία να
εξάγουν το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα. Συνεπώς η ποσόστωση που διατίθεται σε όλες τις άλλες
χώρες θα πρέπει να αυξηθεί σε 3 % του µέσου όρου της κοινοτικής κατανάλωσης κατά την υπό εξέταση
περίοδο (ή 2 314 για ένα έτος), πράγµα που θα εξασφαλίσει συνολική βάση για τις δασµολογικές ποσοστώσεις 33 157 τόνων.
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(120) Λόγω της υποχρέωσης ελευθέρωσης των µέτρων, το συνολικό ετήσιο ύψος των δασµολογικών ποσο-

στώσεων θα πρέπει να αυξηθεί κατά 5 % σε καθεµία από τις επόµενες περιόδους, ήτοι σε 34 815 τόνους
για την περίοδο έως τις 10 Απριλίου 2006, σε 36 556 τόνους για την περίοδο έως τις 10 Απριλίου
2007 και (212/365) × 22 294 τόνους για την περίοδο έως τις 8 Νοεµβρίου 2007 (212 ηµέρες). Η Επιτροπή θα προβεί σε ενδιάµεση επανεξέταση σύµφωνα µε το άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3285/94
για να εξετάσει τις επιπτώσεις του µέτρου, να προσδιορίσει κατά πόσον και µε ποιό τρόπο είναι σκόπιµο να
επιταχυνθεί η ελευθέρωση, και να επιβεβαιώσει εάν η εφαρµογή του µέτρου εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Στο πλαίσιο της µεσοπρόθεσµης επανεξέτασης, η Επιτροπή θα λάβει επίσης υπόψη της τα µέτρα
που έλαβαν οι Κοινοτικοί παραγωγοί µέσω της αναδιάρθρωσης.

(121) Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, τα µέτρα διασφάλισης

δεν πρέπει να εφαρµόζονται σε προϊόν καταγωγής αναπτυσσόµενων χωρών, εφόσον το µερίδιο των εισαγωγών του προϊόντος αυτού στην Κοινότητα δεν υπερβαίνει το 3 %. Η µόνη αναπτυσσόµενη χώρα που δεν
πληροί τους όρους για να επωφεληθεί από την παρέκκλιση είναι η Λ∆Κ. Οι αναπτυσσόµενες χώρες για τις
οποίες δεν εφαρµόζονται τα οριστικά µέτρα, πρέπει εποµένως να προσδιοριστούν και αυτό γίνεται στο
παράρτηµα 2.

11.2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ

(122) Πριν από την επιβολή των µέτρων, ορισµένοι εισαγωγείς και οι ενώσεις τους ζήτησαν να εισαχθεί ένα

σύστηµα που θα επέτρεπε στους παραδοσιακούς εισαγωγείς που εισάγουν εκ παραδόσεως το υπό εξέταση
προϊόν από τη Λ∆Κ να έχουν εγγυηµένες ποσότητες µε βάση τα συνήθη επίπεδα των εισαγωγών τους από
τη Λ∆Κ. Άλλοι εισαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι κάθε σύστηµα ποσοστώσεων θα πρέπει να λειτουργεί µε βάση
την αρχή του «όποιος παρουσιάζεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος», για να αποφευχθεί άσκοπη διοικητική
επιβάρυνση και να διατηρηθεί ο ανταγωνισµός.

(123) Για να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση της κατάλληλης µεθόδου για τη διαχείριση

των ποσοστώσεων, η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση στις 2 Oκτωβρίου 2003 (1). Με βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, σε καθεµία από τις περιόδους κονσερβοποίησης 1999/2000, 2000/01 και 2001/
02, το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος (παραπάνω από 90 %) εισήχθη από
µικρό αριθµό εισαγωγέων που εισήγαγαν µέσον όρο 500 τόνων ή περισσότερο ανά περίοδο κονσερβοποίησης (εφεξής καλούµενοι «παραδοσιακοί εισαγωγείς»). Το υπόλοιπο µέρος εισήχθη από εισαγωγείς
άλλους από τους παραδοσιακούς (εφεξής καλούµενοι «άλλοι εισαγωγείς»).

(124) Ενώ ορισµένοι εισαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι το κατώτατο όριο για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς θα

πρέπει να είναι χαµηλότερο (π.χ. 300 τόνοι ή λιγότερο), κατά την εφαρµογή των προσωρινών µέτρων διαπιστώθηκε ότι υπήρχε µεγάλος αριθµός εισαγωγέων που επιθυµούσαν να εισάγουν µικρότερες ποσότητες.
Ως εκ τούτου, τα συµφέροντα των εισαγωγέων µικρότερων ποσοτήτων στο σύνολό τους εξυπηρετούνται
καλύτερα µε την αύξηση της διαθέσιµης ποσόστωσης σε µη παραδοσιακούς εισαγωγείς, και όχι µε τη
µείωση του κατώτατου ορίου για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς.

(125) Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την αίτηση µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή των προσω-

ρινών µέτρων, σηµειώνει τα ακόλουθα:

— Ελλείψει συστήµατος εγγύησης των εκδιδόµενων αδειών, η τιµή του εισαγόµενου προϊόντος από τη
Λ∆Κ πιθανόν να αυξηθεί εντυπωσιακά κατά το πρώτο µέρος της περιόδου δασµολογικής ποσόστωσης,
και µπορεί στη συνέχεια να σηµειώσει απότοµη πτώση όταν οι εισαγωγείς επιτύχουν ή υπερβούν το
επίπεδο εισαγωγών που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των παραγγελιών (οι λεγόµενες «απροσδόκητες επιπτώσεις»). Οι «απροσδόκητες επιπτώσεις» της κατανοµής της δασµολογικής ποσόστωσης
σε βάση «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας» µπορούν να βλάψουν τους κοινοτικούς παραγωγούς επειδή η ζήτηση θα επικεντρωθεί στις εισαγωγές από τη Λ∆Κ κατά την αρχή της περιόδου κονσερβοποίησης και θα µεταβιβαστεί στο προϊόν των κοινοτικών παραγωγών µόνον µετά την εξάντληση
της δασµολογικής ποσόστωσης. Αυτό απειλεί να µειώσει τις πωλήσεις των κοινοτικών παραγωγών στις
αρχές της περιόδου κονσερβοποίησης, οι οποίοι θα υποστούν επίσης τις συνέπειες της αβεβαιότητας
που θα δηµιουργηθεί από τις σοβαρές διακυµάνσεις των τιµών. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, θα θέσει σε
κίνδυνο την υλοποίηση του στόχου που επιδιώκεται µε τη θέσπιση των οριστικών µέτρων.
(1) ΕΕ C 236 της 2.10.2003, σ. 30.
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— Είναι προς το συµφέρον των σηµερινών εισαγωγέων που κανονικά εισάγουν σηµαντικές ποσότητες του
υπό εξέταση προϊόντος από τη Λ∆Κ, να εξασφαλιστεί η διατήρηση των παραδοσιακών εµπορικών
ρευµάτων και να συνεχιστεί η δυνατότητα εισαγωγής ορισµένης ποσότητας του υπό εξέταση προϊόντος
από τη Λ∆Κ χωρίς πρόσθετο δασµό. Είναι επίσης προς το συµφέρον των νέων εισαγωγέων να έχουν τη
δυνατότητα να εισάγουν το εν λόγω προϊόν από τη Λ∆Κ χωρίς πρόσθετο δασµό.
— Είναι προς το συµφέρον των εµπόρων λιανικής πώλησης και των καταναλωτών να συνεχιστεί η απαραίτητη παροχή του υπό εξέταση προϊόντος στην κοινοτική αγορά και να σταθεροποιηθεί η τιµή
αγοράς.
— Η µορφή των οριστικών µέτρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνουν το στόχο τους και να ελαχιστοποιούν ταυτόχρονα τις περιττές διαταράξεις της αγοράς, όπως είναι οι σοβαρές διακυµάνσεις των
τιµών και οι αρνητικές επιπτώσεις στους κοινοτικούς παραγωγούς, καθώς και να εξασφαλίζουν το λιγότερο δυνατό διοικητικό φόρτο εργασίας για τους εισαγωγείς. Σχετικά µε αυτό το θέµα σηµειώνεται ότι
κατά την περίοδο εφαρµογής των προσωρινών µέτρων, οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος
πράγµατι αυξήθηκαν, ενώ η τιµή λιανικής πώλησης που εφήρµοσε τουλάχιστον ένας από τους κύριους
παράγοντες µειώθηκε κατά 17 %.
— Η µορφή των µέτρων είναι τέτοια που να ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό µεταξύ εισαγωγέων σε ολοένα
µεγαλύτερο βαθµό και να εξασφαλίζει ότι νέοι µη παραδοσιακοί εισαγωγείς έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στην αγορά.

(126) Έχοντας λάβει υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν θα ήταν σκόπιµο να χορηγείται η

δασµολογική ποσόστωση σε βάση «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας». Αντίθετα, οι εν λόγω οικονοµικοί παράγοντες που εισάγουν εκ παραδόσεως σηµαντική ποσότητα του υπό εξέταση προϊόντος στην
Κοινότητα ή στις προσχωρούσες χώρες (οι λεγόµενοι «παραδοσιακοί εισαγωγείς») θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για άδεια εισαγωγής ποσότητας του εν λόγω προϊόντος χωρίς πρόσθετο
δασµό, µε βάση το παραδοσιακό τους επίπεδο εισαγωγών από τη Λ∆Κ. Παράλληλα, άλλοι εισαγωγείς που
επιθυµούν να εισάγουν το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα από τη Λ∆Κ, αλλά δεν πληρούν τα εν λόγω
κριτήρια (οι λεγόµενοι «άλλοι εισαγωγείς») θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για
άδεια εισαγωγής ποσότητας του υπό εξέταση προϊόντος χωρίς πρόσθετο δασµό.

(127) Συνεπώς θα πρέπει να καθιερωθεί σύστηµα αδειών σύµφωνα µε το οποίο το δικαίωµα εισαγωγής του υπό

εξέταση προϊόντος ατελώς υπόκειται σε προσκόµιση άδειας εισαγωγής. Οι λεπτοµερείς κανόνες για το εν
λόγω σύστηµα θα πρέπει να είναι συµπληρωµατικοί, ή να αποκλίνουν από αυτούς που θέσπισε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής
του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού πιστοποιητικού για τα γεωργικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/2004 (2).

(128) Για να λειτουργεί αποτελεσµατικά το καθεστώς, το δικαίωµα υποβολής αίτησης για άδεια θα πρέπει να

περιορίζεται στους επιχειρηµατικούς παράγοντες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, άτοµα ή οµάδες που έχουν
πρόσφατη πείρα από εισαγωγή στην Κοινότητα ή στις προσχωρούσες χώρες. Aπαιτείται επίσης η λήψη
µέτρων για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι κερδοσκοπικές αιτήσεις για άδεια εισαγωγής που µπορεί να
έχουν ως αποτέλεσµα τη µη πλήρη χρησιµοποίηση των δασµολογικών ποσοστώσεων. Ως εκ τούτου, για να
έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για άδεια, οι εισαγωγείς θα πρέπει να έχουν πρόσφατα εισάγει στην
Κοινότητα εύλογη ελάχιστη ποσότητα οµοειδών προϊόντων. ∆εδοµένης της φύσεως και της αξίας του υπό
εξέταση προϊόντος, θεωρείται εύλογο ότι, για να έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για άδεια, οι
εισαγωγείς οφείλουν να έχουν εισάγει τουλάχιστον 50 τόνους µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών προϊόντων,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 σε µία ή περισσότερες
από τις τρεις τελευταίες περιόδους κονσερβοποίησης 2000/01, 2001/02 και 2002/03 για την πρώτη
περίοδο των οριστικών µέτρων (11 Απριλίου 2004 έως 10 Απριλίου 2005). Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί η απαίτηση καταβολής ασφάλειας για κάθε τόνο του υπό εξέταση προϊόντος για το οποίο υποβάλλεται αίτηση άδειας. Η εν λόγω ασφάλεια θα πρέπει να είναι σε επίπεδο αρκετά υψηλό για να αποθαρρύνει
τις κερδοσκοπικές αιτήσεις, αλλά όχι τόσο υψηλό ώστε να αποθαρρύνει αυτούς που ασκούν γνήσια εµπορική δραστηριότητα που σχετίζεται µε τα µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά προϊόντα. Θεωρείται ότι είναι
εύλογο να καθοριστεί στην προκειµένη περίπτωση ασφάλεια ίση µε περίπου το 20 % της αξίας του εν λόγω
εισαχθέντος προϊόντος.

(1) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 58 της 26.2.2004, σ. 3.

8.4.2004

8.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(129) Κατά τα προσωρινά µέτρα, οι παραδοσιακοί εισαγωγείς έλαβαν 85 % της δασµολογικής ποσόστωσης

(23 435 τόνους σε ετήσια βάση), ενώ οι άλλοι εισαγωγείς έλαβαν 15 % (4 135 τόνους σε ετήσια βάση).
Τα µέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση της θέσεως των παραδοσιακών εισαγωγέων, και παράλληλα στη διατήρηση του ανταγωνισµού και στην εξασφάλιση πρόσβασης στην αγορά άλλων εισαγωγέων.
Σηµαντικός αριθµός εισαγωγέων έχει παράδοση ως προς την εισαγωγή satsumas σε κονσέρβες από τη
Λ∆Κ, αλλά δεν πληροί το κατώτατο όριο των 500 τόνων ώστε να θεωρείται παραδοσιακός εισαγωγέας.
∆εδοµένου ότι αυτοί οι εισαγωγείς εισάγουν διάφορες ποσότητες, θεωρήθηκε δικαιότερο να αυξηθεί το
ποσό της δασµολογικής ποσόστωσης για τους εν λόγω εισαγωγείς, παρά να µειωθεί το κατώτατο όριο των
ποσοτήτων.

(130) Θεωρείται ότι, παρά το υψηλό ποσοστό του υπό εξέταση προϊόντος που εισήχθη από παραδοσιακούς εισα-

γωγείς κατά τις πρόσφατες περιόδους κονσερβοποίησης, για να διατηρηθεί ανοιχτή η αγορά, να διατηρηθεί
ο ανταγωνισµός και να έχουν την ευκαιρία οι εισαγωγείς µικρότερων ποσοτήτων να συµµετάσχουν στην
αγορά, θα πρέπει να διατεθεί τουλάχιστον 25 % των δασµολογικών ποσοστώσεων των προϊόντων καταγωγής Λ∆Κ για «άλλους εισαγωγείς». Με κατανοµή 75 % στους παραδοσιακούς εισαγωγείς κατά τα οριστικά µέτρα, η αρχική ετήσια ποσότητα της ποσόστωσης που είναι διαθέσιµη γι' αυτούς θα διατηρηθεί σε
23 132 τόνους. Έτσι θα διατηρηθεί η θέση των παραδοσιακών εισαγωγέων, ενώ θα επιτραπεί η κατανοµή
µεγαλύτερου εκατοστιαίου ποσοστού σε µη παραδοσιακούς εισαγωγές απ' ό,τι κατανεµήθηκε κατά τα προσωρινά µέτρα. Συνεπώς η ποσότητα που κατανέµεται σε άλλους εισαγωγείς θα πρέπει να αυξηθεί σε 7 711
τόνους (25 % της δασµολογικής ποσόστωσης).

(131) Θα πρέπει να χορηγούνται άδειες για το εκατοστιαίο ποσοστό της δασµολογικής ποσόστωσης που κατανέ-

µεται στους παραδοσιακούς εισαγωγείς για την εν λόγω περίοδο για τις εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος
καταγωγής Λ∆Κ ύστερα από αίτηση και σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια, σε παραδοσιακούς εισαγωγείς.
Οι άδειες για το υπόλοιπο της δασµολογικής ποσόστωσης θα πρέπει να χορηγούνται ύστερα από υποβολή
αίτησης και σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια σε «άλλους εισαγωγείς». Τα κριτήρια αυτά είναι απαραίτητα
για να εξασφαλιστεί ότι κάθε παραδοσιακός εισαγωγέας έχει την ευκαιρία να διατηρήσει τη θέση του έναντι
άλλων παραδοσιακών εισαγωγέων, ότι κανένας µεµονωµένος εισαγωγέας δεν είναι σε θέση να ελέγξει την
αγορά και ότι διατηρείται ο ανταγωνισµός µεταξύ των εισαγωγέων. Σχετικά µε αυτό το θέµα, το καταλληλότερο αντικειµενικό κριτήριο για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς είναι η µέγιστη ποσότητα (καθαρό
βάρος) του υπό εξέταση προϊόντος που εισάγεται ανά περίοδο κονσερβοποίησης από τον παραδοσιακό
εισαγωγέα κατά τις τρεις τελευταίες περιόδους κονσερβοποίησης 2001/02 και 2002/03 για την πρώτη
περίοδο των οριστικών µέτρων (11 Απριλίου 2004 έως 10 Απριλίου 2005). Το καταλληλότερο αντικειµενικό κριτήριο για τους άλλους εισαγωγείς είναι όριο 20 % της δασµολογικής ποσόστωσης που είναι διαθέσιµη για τους άλλους εισαγωγείς για προϊόντα κινεζικής καταγωγής (ήτοι 3 % της δασµολογικής ποσόστωσης για τα εµπορεύµατα κινεζικής καταγωγής).

(132) Όσον αφορά τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής χωρών άλλων από τη Λ∆Κ, δεδοµένου

ότι οι παραδοσιακοί εισαγωγείς δεν εισάγουν σηµαντικές ποσότητες του υπό εξέταση προϊόντος από χώρες
άλλες από τη Λ∆Κ, και δεδοµένου ότι η δασµολογική ποσόστωση που θα καθοριστεί είναι σηµαντικά
υψηλότερη από τις εισαγωγές κατά προηγούµενες περιόδους κονσερβοποίησης, θεωρείται ότι ολόκληρη η
δασµολογική ποσόστωση θα πρέπει να είναι διαθέσιµη για όλους τους εισαγωγείς στην ίδια βάση και ότι
(για τους προαναφερθέντες λόγους) τα καταλληλότερα αντικειµενικά κριτήρια για τον περιορισµό των
αιτήσεων για τις εισαγωγικές άδειες είναι όριο 20 % της δασµολογικής ποσόστωσης για τα εµπορεύµατα
της εν λόγω καταγωγής.

(133) Η επιλεξιµότητα των προϊόντων που εισάγονται από αναπτυσσόµενες χώρες, ώστε να εξαιρούνται από τις

δασµολογικές ποσοστώσεις, εξαρτάται από την καταγωγή των προϊόντων. Η επιλεξιµότητα των εισαγόµενων προϊόντων για τη δασµολογική ποσόστωση που χορηγείται για τις εισαγωγές καταγωγής Λ∆Κ και για
τη δασµολογική ποσόστωση για τις εισαγωγές καταγωγής όλων των άλλων χωρών, εξαρτάται επίσης από
την καταγωγή των προϊόντων. Εποµένως, πρέπει να εφαρµόζονται τα κριτήρια προσδιορισµού της καταγωγής που ισχύουν σήµερα στην Κοινότητα και, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική διαχείριση των
ποσοστώσεων, πρέπει να ζητείται η προσκόµιση πιστοποιητικού καταγωγής στα κοινοτικά σύνορα για τις
εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εισαγωγές του υπό
εξέταση προϊόντος καλύπτονται από αποδεικτικό καταγωγής εκδοθέν ή συνταχθέν σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί για την υπαγωγή σε µέτρα δασµολογικών προτιµήσεων.
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11.3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(134) Τα οριστικά µέτρα δεν θα πρέπει να διαρκέσουν περισσότερο από τέσσερα έτη, συµπεριλαµβανοµένης της

περιόδου των προσωρινών µέτρων που άρχισαν να ισχύουν στις 9 Νοεµβρίου 2003. Θα πρέπει συνεπώς να
λήξουν το αργότερο στις 8 Νοεµβρίου 2007,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καθεστώς δασµολογικών ποσοστώσεων
1.
Ανοίγεται καθεστώς δασµολογικής ποσόστωσης σε σχέση µε τις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισµένων
παρασκευασµένων ή διατηρηµένων µανταρινιών (συµπεριλαµβανοµένων των tangerines και satsumas), κληµεντινών, wilkings και άλλων παροµοίων υβριδίων εσπεριδοειδών, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε προσθήκη ζάχαρης,
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2008 30 55 και 2008 30 75 (εφεξής «κονσερβοποιηµένα µανταρίνια»). Ο
όγκος καθεµιάς από τις δασµολογικές ποσοστώσεις, και η περίοδος για την οποία ισχύει, διευκρινίζονται στο
παράρτηµα 1.
2.
Εξακολουθεί να ισχύει ο συµβατικός συντελεστής δασµού που προβλέπεται για τα προϊόντα αυτά στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου (1), ή οποιοσδήποτε άλλος προτιµησιακός συντελεστής δασµού,
για τα κονσερβοποιηµένα µανταρίνια που εισάγονται σύµφωνα µε τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, οι εισαγωγές των εν λόγω κονσερβοποιηµένων µανταρινιών που πραγµατοποιούνται χωρίς υποβολή άδειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, σχετικής µε τη χώρα από την οποία
κατάγονται τα εν λόγω κονσερβοποιηµένα µανταρίνια υπόκεινται σε πρόσθετο δασµό 301 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:
α) «περίοδος κονσερβοποίησης»: περίοδος δώδεκα µηνών από την 1η Οκτωβρίου ενός έτους έως τις 30 Σεπτεµβρίου του επόµενου έτους·
β) «προσχωρούσες χώρες»: Λεττονία, Λιθουανία, Εσθονία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Μάλτα και Κύπρος·
γ) «εισαγωγέας»: επιχειρηµατίας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, άτοµο ή οµάδα που έχει εισάγει στην Κοινότητα, ή
στις προσχωρούσες χώρες, κατά µία ή περισσότερες από τις τρεις τελευταίες περιόδους κονσερβοποίησης,
τουλάχιστον 50 τόνους ανά περίοδο κονσερβοποίησης µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών προϊόντων, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, ανεξάρτητα από την καταγωγή
των εν λόγω εισαγωγών·
δ) «παραδοσιακός εισαγωγέας»: εισαγωγέας που εισήγαγε µέσον όρο 500 τόνων ή περισσότερο κονσερβοποιηµένων µανταρινιών ανά περίοδο κονσερβοποίησης στην Κοινότητα ή στις προσχωρούσες χώρες κατά τις τρεις
τελευταίες περιόδους κονσερβοποίησης, ανεξάρτητα από την καταγωγή των εν λόγω εισαγωγών·
ε) «ποσότητα αναφοράς»: µέγιστη ποσότητα κονσερβοποιηµένων µανταρινιών που εισάγονται ανά περίοδο κονσερβοποίησης από παραδοσιακό εισαγωγέα κατά τη διάρκεια µίας από τις τρεις τελευταίες περιόδους κονσερβοποίησης·
στ) «άλλοι εισαγωγείς»: εισαγωγείς που δεν είναι παραδοσιακοί·
ζ) «καταγωγή»: αναφέρεται στη χώρα από την οποία κατάγεται ένα εισαγόµενο προϊόν, είτε πρόκειται για τη
Λ∆Κ είτε για άλλη χώρα.
(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2344/2003 της
Επιτροπής (ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 38).
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Άρθρο 3
Καθεστώς αδειών εισαγωγής

1.
Όλες οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων του άρθρου 1 παράγραφος 1 υπόκεινται στην υποβολή
άδειας εισαγωγής (εφεξής «άδεια») που εκδίδεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
2.
Το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 δεν ισχύει για τις άδειες. Το τετραγωνίδιο 19 των αδειών φέρει τη µνεία «0».
3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, τα δικαιώµατα που απορρέουν
από τις άδειες δεν είναι µεταβιβάσιµα.
4.
Το ποσό της ασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/
2000 είναι 150 ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους.

Άρθρο 4
Ισχύς των αδειών
1.
Το τετραγωνίδιο 8 των αιτήσεων άδειας και των αδειών αναφέρει τη χώρα καταγωγής του προϊόντος. Η
λέξη «ναι» στο τετραγωνίδιο 8 σηµειώνεται µε σταυρό. Οι άδειες ισχύουν µόνο για τα προϊόντα που κατάγονται
από τη χώρα που αναφέρεται στο εκάστοτε τετραγωνίδιο.
2.
Οι άδειες ισχύουν µόνο για την περίοδο για την οποία εκδόθηκαν. To τετραγωνίδιο 24 περιέχει στοιχεία για
την περίοδο ισχύος της άδειας (π.χ. «άδεια που ισχύει µόνον από τις 11 Απριλίου 2004 έως τις 10 Απριλίου
2005»).

Άρθρο 5
Αιτήσεις άδειας
1.

Μόνον οι εισαγωγείς µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις άδειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις αρµόδιες εθνικές αρχές. Για να τεκµηριώσουν τις αιτήσεις τους, οι εισαγωγείς παρέχουν πληροφορίες που αποδεικνύουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές τη συµµόρφωσή τους στο άρθρο 2 στοιχεία γ)
και δ).
2.
Οι αιτήσεις για άδεια για την περίοδο έως τις 10 Απριλίου 2005 µπορούν να υποβληθούν για την περίοδο
από την 1η έως τις 7 Μαου 2004. Οι αιτήσεις για άδεια για τυχόν µεταγενέστερη περίοδο µπορούν να υποβληθούν από την 1η έως τις 8 Φεβρουαρίου αµέσως πριν από την έναρξη της σχετικής περιόδου σε όλες τις περιπτώσεις.
3.
Οι αιτήσεις άδειας που υποβάλλουν παραδοσιακοί εισαγωγείς καλύπτουν ποσότητα όχι µεγαλύτερη από την
ποσότητα αναφοράς για τον παραδοσιακό εισαγωγέα που σχετίζεται από τις εισαγωγές κονσερβοποιηµένων µανταρινιών καταγωγής Λ∆Κ, και όχι περισσότερο από 20 % της δασµολογικής ποσόστωσης που καθορίζεται όσον
αφορά τις εισαγωγές κονσερβοποιηµένων µανταρινιών καταγωγής όλων των άλλων χωρών.
4.
Οι αιτήσεις άδειας που υποβάλλουν οι άλλοι εισαγωγείς καλύπτουν ποσότητα όχι µεγαλύτερη από το 3 %
της δασµολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο παράρτηµα 1 σχετικά µε τις εισαγωγές κονσερβοποιηµένων
µανταρινιών καταγωγής Λ∆Κ, και όχι µεγαλύτερη από 20 % της δασµολογικής ποσόστωσης που καθορίζεται όσον
αφορά τις εισαγωγές κονσερβοποιηµένων µανταρινιών καταγωγής όλων των άλλων χωρών.
5.
Το τετραγωνίδιο 20 των αιτήσεων άδειας φέρει τη µνεία «παραδοσιακός εισαγωγέας» ή «άλλος εισαγωγέας»,
ανάλογα µε την περίπτωση, και «αίτηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 658/2004».
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Άρθρο 6
Κατανοµή των δασµολογικών ποσοστώσεων
1.
Για τις εισαγωγές κινεζικής καταγωγής, η δασµολογική ποσόστωση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 κατανέµεται κατά τον εξής τρόπο:
α) 75 % σε παραδοσιακούς εισαγωγείς·
β) 25 % σε άλλους εισαγωγείς.
2.
Για τις εισαγωγές που δεν είναι κινεζικής καταγωγής, η ποσόστωση που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 διατίθεται σε παραδοσιακούς και άλλους εισαγωγείς.

Άρθρο 7
Ανακοινώσεις των κρατών µελών στην Επιτροπή
1.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κατά πόσον υποβλήθηκαν οι αιτήσεις για άδεια εισαγωγής και
καλύφθηκαν οι ποσότητες από τις αιτήσεις άδειας.
2.
Για την περίοδο από τις 11 Απριλίου 2004 έως τις 10 Απριλίου 2005, οι πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 ανακοινώνονται το αργότερο στις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών) στις 11 Μαου 2004.
3.
Για κάθε µεταγενέστερη περίοδο, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανακοινώνονται το
αργότερο στις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών) στις 10 Φεβρουαρίου αµέσως πριν την αρχή της σχετικής περιόδου.
4.
Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα στο έντυπο που
αποστέλλεται για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή στα κράτη µέλη. Η πληροφορία που περιέχεται στο εν λόγω
έντυπο κατανέµεται ανά τύπο εισαγωγέα και ανά καταγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 2.

Άρθρο 8
Έκδοση των αδειών
1.
Με βάση τις πληροφορίες που κοινοποιούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 7, η Επιτροπή καθορίζει,
µε την έκδοση κανονισµού, για κάθε καταγωγή και κάθε τύπο εισαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 2, λαµβανοµένης υπόψη της παραγράφου 2, την αναλογία µε την οποία εκδίδονται οι άδειες. Η εν λόγω απόφαση λαµβάνεται το αργότερο στις 2 Ιουνίου 2004 στην περίπτωση της περιόδου από τις 11 Απριλίου 2004 έως τις 10
Απριλίου 2005, και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο στις 15 Μαρτίου αµέσως πριν από την έναρξη της σχετικής
περιόδου.
2.
Στην περίπτωση που, µε βάση τις πληροφορίες που κοινοποιούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 7, η
Επιτροπή κρίνει ότι οι αιτήσεις για άδεια υπερβαίνουν τις ποσότητες που καθορίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 1
και 6, καθορίζει ενιαίο εκατοστιαίο ποσοστό µείωσης στις εν λόγω αιτήσεις άδειας.
3.
Οι άδειες εκδίδονται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την έναρξη ισχύος
του κανονισµού που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
4.
Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η ποσότητα για την οποία εκδίδεται η άδεια είναι
κατώτερη από την αιτούµενη ποσότητα, η αίτηση για άδεια µπορεί να αποσυρθεί εντός τριών εργάσιµων ηµερών
από την έναρξη ισχύος των µέτρων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο. Στην περίπτωση απόσυρσης, η ασφάλεια αποδεσµεύεται αµέσως.
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Άρθρο 9
Αναπτυσσόµενες χώρες

Οι εισαγωγές µανταρινιών σε κονσέρβες καταγωγής µιας από τις αναπτυσσόµενες χώρες που προσδιορίζονται στο
παράρτηµα 2, δεν υπάγονται, ή δεν κατανέµονται, στις δασµολογικές ποσοστώσεις.
Άρθρο 10
Γενικές διατάξεις
1.
Η καταγωγή κονσερβοποιηµένων µανταρινιών για τα οποία ισχύει ο παρών κανονισµός προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στην Κοινότητα.
2.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3, οποιαδήποτε θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα κονσερβοποιηµένων µανταρινιών καταγωγής τρίτης χώρας υπόκειται στην υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής που εκδίδεται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές της εν λόγω χώρας που πληροί τους όρους που θέτει το άρθρο 47 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (1).
3.
Το πιστοποιητικό καταγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) δεν είναι αναγκαίο για εισαγωγές µανταρινιών σε κονσέρβα που καλύπτονται από αποδεικτικό καταγωγής εκδοθέν ή συνταχθέν σύµφωνα µε
τους σχετικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί για την υπαγωγή σε µέτρα δασµολογικών.
4.
Τα αποδεικτικά καταγωγής γίνονται αποδεκτά µόνον εφόσον τα κονσερβοποιηµένα µανταρίνια ανταποκρίνονται στα κριτήρια προσδιορισµού της καταγωγής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στην Κοινότητα.
Άρθρο 11
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν τη συµµόρφωση προς τον παρόντα
κανονισµό.
Άρθρο 12
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Απριλίου 2004 και εφαρµόζεται έως τις 8 Νοεµβρίου 2007.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ
L 343 της 31.12.2003, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ποσόστωση-Λ∆Κ
σε τόνους

Ποσόστωση-άλλες χώρες
σε τόνους

11/4/04 έως 10/4/05

30 843

2 314

11/4/05 έως 10/4/06

32 385

2 430

11/4/06 έως 10/4/07

34 004

2 551

11/4/07 έως 8/11/07

20 738

1 556

Περίοδος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος αναπτυσσοµένων χωρών — που εξαιρούνται από τα µέτρα επειδή εξάγουν λιγότερο του 3 % των εισαγωγών στην
Κοινότητα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Αφγανιστάν, Αντίγκουα και Μπαρµπούντα, Αγκόλα, Αργεντινή, Μπαρµπάντος, Μπανγκλαντές,
Μπουρκίνα Φάσο, Μπαχρέιν, Μπουρούντι, Μπενίν, Μπρούνεϊ Νταρουσάλαµ, Βολιβία, Βραζιλία, Μπαχάµες, Μπουτάν, Μποτσουάνα, Μπελίζ, Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Κονγκό, Ακτή του Ελεφαντοστού, Χιλή, Καµερούν, Κολοµβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Πράσινο Ακρωτήριο, Τζιµπουτί, Ντοµίνικα, ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Αλγερία, Ισηµερινός,
Αίγυπτος, Ερυθραία, Αιθιοπία, Φίτζι, Οµοσπονδιακά Κράτη Μικρονησίας, Γκαµπόν, Γρενάδα, Γκάνα, Γκάµπια, Γουινέα, Ισηµερινή
Γουινέα, Γουατεµάλα, Γουινέα-Μπισσάου, Γουιάνα, Ονδούρα, Αϊτή, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Ινδία, Ιράκ, Ιράν (Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν), Τζαµάικα, Ιορδανία, Κένυα, Καµπότζη, Κιριµπάτι, Κοµόρες, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Κουβέιτ, Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Λάος, Λίβανος, Αγία Λουκία, Σρι Λάνκα, Λιβερία, Λεσόθο, Λαϊκή Αραβική Σοσιαλιστική Λιβυκή Τζαµαχιρία,
Μαρόκο, Μαδαγασκάρη, Νήσοι Μάρσαλ, Μάλι, Μυανµάρ, Μογγολία, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μαλδίβες, Μαλάουι, Μεξικό,
Μαλαισία, Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, Νίγηρας, Νιγηρία, Νικαράγουα, Νεπάλ, Ναούρου, Οµάν, Παναµάς, Περού, Παπούα-Νέα
Γουινέα, Φιλιππίνες, Πακιστάν, Παλάου, Παραγουάη, Κατάρ, Ρουάντα, Σαουδική Αραβία, Νήσοι Σολοµώντος, Σεϋχέλλες,
Σουδάν, Σιέρα Λεόνε, Σενεγάλη, Σοµαλία, Σουρινάµ, Σάο Τοµέ και Πρίντσιπε, Ελ Σαλβαδόρ, Αραβική ∆ηµοκρατία της Συρίας,
Σουαζιλάνδη, Τσαντ, Τόγκο, Ταϊλάνδη, Τυνησία, Τόγκα, Ανατολικό Τιµόρ, Τρινιδάδ και Τοµπάγκο, Τουβαλού, Τανζανία
(Ηνωµένη ∆ηµοκρατία), Κινεζική Ταϊπέι, Ουγκάντα, Ουρουγουάη, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Βενεζουέλα, Βιετνάµ, Βανουάτου, ∆υτικές Σαµόα, Υεµένη, Νότια Αφρική, Ζάµπια και Ζιµπάµπουε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1859/82 περί επιλογής των λογιστικών εκµεταλλεύσεων
µε σκοπό τη διαπίστωση των εισοδηµάτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1859/82 πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κοινοτικής επιτροπής για το
δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 79/65/EΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1965, περί δηµιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης επί των εισοδηµάτων και της οικονοµικής λειτουργίας των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 2,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 660/2004 της Επιτροπής, της
7ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση του παραρτήµατος
του κανονισµού αριθ. 79/65/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε τον κατάλογο των περιφερειών (2), στο εν λόγω παράρτηµα, η ενιαία περιφέρεια Βέλγιο διαιρέθηκε σε τρεις περιφέρειες. Ως εκ τούτου, στο παράρτηµα Ι του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1859/82 (3) πρέπει να συµπεριληφθεί ο αριθµός
των λογιστικών εκµεταλλεύσεων ανά περιφέρεια του Βελγίου.
Λόγω της εξέλιξης των διαδικασιών διαβίβασης και ελέγχου
των στοιχείων, η έκθεση εκτελέσεως του σχεδίου των λογιστικών εκµεταλλεύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 του
κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1859/82 έχει καταστεί ανεπίκαιρη.
Συνεπώς, το άρθρο 6 και το παράρτηµα II του κανονισµού
(EΟΚ) αριθ. 1859/82 πρέπει να διαγραφούν.

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 1859/82 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 6 διαγράφεται.
2. Το παράρτηµα I τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
3. Το παράρτηµα II διαγράφεται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τη λογιστική χρήση 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ 109 της 23.6.1965, σ. 1859/65· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2059/2003 (ΕΕ L 308 της
25.11.2003, σ. 1).
(2) Βλέπε σελίδα 97 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(3) ΕΕ L 205 της 13.7.1982, σ. 40· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1555/2001 (ΕΕ L 205 της
31.7.2001, σ. 21).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτηµα I του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1859/82, η γραµµή που αφορά το ΒΕΛΓΙΟ αντικαθίσταται από τα εξής:
«ΒΕΛΓΙΟ
341

Vlaanderen

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

600
—
400»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 660/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του παραρτήµατος του κανονισµού αριθ. 79/65/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον
κατάλογο των περιφερειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Συνεπώς, ο κανονισµός αριθ. 79/65/EΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κοινοτικής επιτροπής για το
δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 79/65/EΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1965, περί δηµιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης επί των εισοδηµάτων και της οικονοµικής λειτουργίας των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 2 στοιχείο α),
το αίτηµα του Βελγίου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στο παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού περιλαµβάνεται
ένας κατάλογος περιφερειών σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισµού αριθ. 79/65/EΟΚ.
Με βάση το παράρτηµα αυτό, το Βέλγιο αποτελεί µια
περιφέρεια. Για τους σκοπούς του κανονισµού αριθ. 79/65/
EΟΚ, το Βέλγιο ζήτησε τη διαίρεση της ενιαίας περιφέρειας
σε τρεις περιφέρειες.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού 79/65/EΟΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τη λογιστική χρήση 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ 109 της 23.6.1965, σ. 1859/65· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2059/2003 (ΕΕ L 308 της
25.11.2003, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτηµα του κανονισµού αριθ. 79/65/EΟΚ, η φράση «ΒΕΛΓΙΟ: Αποτελεί µια περιφέρεια» αντικαθίσταται από τα εξής:
«ΒΕΛΓΙΟ
1. Vlaanderen
2. Bruxelles — Brussel
3. Wallonie.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 661/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για την έναρξη έρευνας σχετικά µε την πιθανή καταστρατήγηση των µέτρων αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 769/2002 του Συµβουλίου, στις εισαγωγές κουµαρίνης καταγωγής
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, που αποστέλλονται από την Ινδία και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως
καταγωγής Ινδίας ή Ταϊλάνδης είτε όχι και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Γ. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(5)

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 που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισµός»), και ιδίως τα
άρθρα 13 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 κουµαρίνης καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας καταστρατηγούνται µε τη µεταφόρτωση µέσω Ινδίας
και Ταϊλάνδης.

(7)

Τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Α. ΑΙΤΗΜΑ
(1)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού µε το οποίο της ζητείται
να ερευνήσει τον ισχυρισµό περί πιθανής καταστρατηγήσεως
των µέτρων αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές
κουµαρίνης καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας.

(2)

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2004 από το
ευρωπαϊκό συµβούλιο χηµικών βιοµηχανιών (CEFIC) για
λογαριασµό των κοινοτικών παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το σύνολο της κοινοτικής παραγωγής κουµαρίνης.

Τα µέτρα που ισχύουν επί του παρόντος και που αποτελούν
πιθανώς αντικείµενο καταστρατήγησης συνίστανται σε µέτρα
αντιντάµπινγκ που έχουν επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 769/2002 του Συµβουλίου (2).

Από την αίτηση προκύπτει ότι, µετά την επιβολή των
µέτρων, ο τρόπος διεξαγωγής των εµπορικών συναλλαγών
που αφορούν τις εξαγωγές κουµαρίνης καταγωγής από τη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, την Ινδία και την Ταϊλάνδη
στην Κοινότητα έχει µεταβληθεί σηµαντικά και ότι, προφανώς, δεν υπάρχει επαρκής λόγος ή αιτιολόγηση άλλη
εκτός της επιβολής του δασµού γι' αυτή την αλλαγή. Κατά
τους ισχυρισµούς, η µεταβολή αυτή στον τρόπο διεξαγωγής
των εµπορικών συναλλαγών οφείλεται στη µεταφόρτωση
κουµαρίνης καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας µέσω
Ινδίας και Ταϊλάνδης.

(3)

Το προϊόν που αφορά ο ισχυρισµός περί πιθανής καταστρατηγήσεως είναι κουµαρίνη καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας
της Κίνας, η οποία συνήθως υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ
ex 2932 21 00 (το «υπό εξέταση προϊόν»). Αυτός ο κωδικός ΣΟ αναφέρεται για πληροφοριακούς και µόνον λόγους.

Επιπλέον, το αίτηµα περιέχει εκ πρώτης όψεως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία οι επανορθωτικές
συνέπειες των ισχυόντων δασµών αντιντάµπινγκ για τις εισαγωγές κουµαρίνης καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας υπονοµεύονται τόσο ως προς τις ποσότητες όσο και
ως προς τις τιµές. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς, σηµαντικός όγκος του εν λόγω προϊόντος από την Ινδία και την
Ταϊλάνδη έχει αντικαταστήσει τις εισαγωγές από τη Λαϊκή
∆ηµοκρατία της Κίνας. 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.

(4)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι κουµαρίνη, που αποστέλλεται
από την Ινδία και την Ταϊλάνδη (το «υπό εξέταση προϊόν»), η
οποία συνήθως υπάγεται στον ίδιο κωδικό ΣΟ µε το υπό
εξέταση προϊόν καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας.

Τέλος, το αίτηµα περιλαµβάνει επαρκή εκ πρώτης όψεως
αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία οι τιµές του εν
λόγω προϊόντος αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ σε σχέση
µε την κανονική αξία που είχε προγενέστερα καθοριστεί για
την κουµαρίνη καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ.
12).

(2) ΕΕ L 123 της 9.5.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1854/2003 (ΕΕ L 272 της
23.10.2003, σ. 1).

Β. ΠΡΟΪΟΝ
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φερόµενα µέρη, εφόσον το ζητήσουν γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους
επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

Εάν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστωθούν πρακτικές
καταστρατήγησης µέσω Ινδίας ή Ταϊλάνδης που προβλέπονται στο άρθρο 13 του βασικού κανονισµού, εκτός από τη
µεταφόρτωση, η έρευνα µπορεί να καλύψει και αυτές τις
πρακτικές.

γ) Απαλλαγή καταγραφής των εισαγωγών ή µέτρων
Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(13)
(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 κουµαρίνης που αποστέλλονται από
την Ινδία και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής
Ινδίας και Ταϊλάνδης είτε όχι.

Εφόσον η φερόµενη καταστρατήγηση των ισχυόντων µέτρων
σηµειώνεται εκτός της Κοινότητας, είναι δυνατόν να χορηγηθούν απαλλαγές σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4
του βασικού κανονισµού, για παραγωγούς του εν λόγω
προϊόντος που µπορούν να αποδείξουν ότι δεν συνδέονται
µε οιοδήποτε παραγωγό που υπάγεται στα µέτρα και που
αποδεικνύεται ότι δεν ενέχονται σε πρακτικές καταστρατήγησης όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2
του βασικού κανονισµού. Οι παραγωγοί που επιθυµούν να
τύχουν απαλλαγής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση δεόντως
συνοδευόµενη από αποδεικτικά στοιχεία εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του
παρόντος κανονισµού.

α) Ερωτηµατολόγια
(9)

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που
θεωρεί απαραίτητες για την έρευνα, θα αποστείλει ερωτηµατολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις ενώσεις
παραγωγών-εξαγωγέων στην Ινδία και στην Ταϊλάνδη, στους
παραγωγούς-εξαγωγείς 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, της
Ινδίας και της Ταϊλάνδης. Ενδεχοµένως, µπορούν να
ζητηθούν πληροφορίες και από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Ενδεχοµένως, µπορούν να ζητηθούν πληροφορίες και
από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

(14)

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 της κουµαρίνης που αποστέλλεται από την Ινδία και την Ταϊλάνδη.

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(10)

(11)

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.

(15)

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,
— οι παραγωγοί στην Ινδία και στην Ταϊλάνδη µπορούν να
ζητήσουν απαλλαγή από την καταγραφή εισαγωγών ή
από µέτρα,

Οι αρχές της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, της Ινδίας και
της Ταϊλάνδης θα ενηµερωθούν για την έναρξη της έρευνας.

— τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να ζητήσουν γραπτώς
να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.
β) Συλλογή πληροφοριών και ακροάσεις
(16)
(12)

Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να παράσχουν τα σχετικά
στοιχεία. Επίσης, η Επιτροπή θα δεχθεί σε ακρόαση τα ενδια-

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 προθεσµίας που αναφέρεται στο
άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού.

8.4.2004

(17)

(18)
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Άρθρο 3

Όταν ένα ενδιαφερόµενο µέρος αρνείται την πρόσβαση σε
αναγκαία στοιχεία ή γενικότερα δεν τα παρέχει εντός της
προβλεπόµενης στον παρόντα κανονισµό προθεσµίας ή
παρεµποδίζει σηµαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συµπεράσµατα, είτε καταφατικά,
είτε αποφατικά, µε βάση τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία,
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού.

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.

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, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού, το
αποτέλεσµα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το συγκεκριµένο µέρος, απ' ό,τι θα ήταν εάν αυτό είχε συνεργαστεί,

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 κουµαρίνης που υπάγεται στους κωδικούς
ΣΟ ex 2932 21 00 (κωδικοί Taric 2932 21 00 11 και
2932 21 00 15), καταστρατηγούν τα µέτρα αντιντάµπινγκ που
επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 769/2002, στις εισαγωγές κουµαρίνης καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, που
αποστέλλονται από την Ινδία και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως
καταγωγής Ινδίας ή Ταϊλάνδης είτε όχι.

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.

2. Για να µπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους
κατά την έρευνα, 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 εάν προβλέπεται διαφορετικά.
3. Οι παραγωγοί στην Ινδία και στην Ταϊλάνδη που ζητούν
απαλλαγή από την καταγραφή εισαγωγών ή µέτρων πρέπει να
υποβάλουν αίτηµα δεόντως συνοδευόµενο από στοιχεία εντός της
ίδιας προθεσµίας 40 ηµερών.
4. Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός
της ιδίας προθεσµίας 40 ηµερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από
την Επιτροπή.
5. 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) και 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 και 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».
∆ιεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου
∆ιεύθυνση B
J-79 5/16
Β-1049 Βρυξέλλες
Φαξ (32-2) 295 65 05
Τέλεξ COMEU B 21877

Άρθρο 4

Η καταγραφή παύει εννέα µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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.

(1) Η ένδειξη αυτή σηµαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για
εσωτερική χρήση. 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
του Συµβουλίου (ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1) 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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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
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Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για θέσπιση µεταβατικών µέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής κατ' εφαρµογή των κανονισµών (EΚ) αριθ. 936/97 και (EΚ) αριθ. 1279/98, που προβλέπουν τη διαχείριση ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων για βόεια κρέατα, λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας,
της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
γουµένη της ηµεροµηνίας έναρξης της ισχύος της συνθήκης
προσχώρησης του 2003, θα πρέπει να θεωρούνται ως εµπορικές συναλλαγές µε τρίτες χώρες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

Είναι συνεπώς αναγκαίο να θεσπιστούν µεταβατικά µέτρα
σχετικά µε τους κανόνες επιλεξιµότητας των επιχειρηµατιών
των νέων κρατών µελών δυνάµει των καθεστώτων εισαγωγών
που προβλέπονται από τους κανονισµούς (EΚ) αριθ. 936/97
και (EΚ) αριθ. 1279/98.

(5)

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

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 3,
την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λεττονία, η
Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία
και η Σλοβακία (εφεξής καλούµενες «τα νέα κράτη µέλη»),
θα προσχωρήσουν στην Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004, µε
την επιφύλαξη της κύρωσης της συνθήκης προσχώρησης. Οι
δασµολογικές ποσοστώσεις που έχουν ανοίξει για το βόειο
κρέας θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των επιχειρηµατιών
που είναι εγκατεστηµένοι στις χώρες αυτές κατά την ηµεροµηνία προσχώρησής τους.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης
Μαΐου 1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των
δασµολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής
ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
και για το κατεψυγµένο κρέας βουβάλου (1) και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1279/98 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου
1998, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για
τις δασµολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται από τις αποφάσεις 2003/286/EΚ, 2003/298/EΚ,
2003/299/EΚ, 2003/18/EΚ 2003/263/EΚ και 2003/285/
EΚ του Συµβουλίου για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Ρουµανία, τη ∆ηµοκρατία της Πολωνίας και τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας (2) ορίζουν ειδικές
απαιτήσεις όσον αφορά την επιλεξιµότητα των επιχειρηµατιών για ορισµένες δασµολογικές ποσοστώσεις δυνάµει των
διαφόρων καθεστώτων εισαγωγών.
Για να πληρούν τις απαιτήσεις των εν λόγω ποσοστώσεων
εισαγωγής, οι εγκατεστηµένοι στα νέα κράτη µέλη αιτούντες
πιστοποιητικό εισαγωγής θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι
έχουν αναπτύξει µια ελάχιστη δραστηριότητα εµπορικών
συναλλαγών µε τρίτες χώρες. Οι εµπορικές συναλλαγές που
έχουν πραγµατοποιηθεί πριν από την 1η Μαΐου 2004 µε τα
κράτη µέλη της Κοινότητας, µε τη σύνθεσή της την προη-

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 649/2003 (ΕΕ L 95 της
11.4.2003, σ. 13).
(2) ΕΕ L 176 της 20.6.1998, σ. 12· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1144/2003 (ΕΕ L 160 της
28.6.2003, σ. 44).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Για να θεωρηθούν αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής υπό
την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο α) του κανονισµού (EΚ) αριθ.
936/97 και του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1279/98, οι αιτούντες που είναι εγκατεστηµένοι
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία,
στη Σλοβενία και στη Σλοβακία πρέπει να είναι φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, εγγεγραµµένα σε µητρώο ΦΠΑ κράτους µέλους της Κοινότητας, µε τη σύνθεσή της την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος
της συνθήκης προσχώρησης του 2003, τα οποία, κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησής τους, αποδεικνύουν µε τρόπο που ικανοποιεί
την αρµόδια αρχή του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους:
α) για τους σκοπούς του κανονισµού (EΚ) αριθ. 936/97, ότι
ασχολήθηκαν για 12 µήνες τουλάχιστον µε το εµπόριο βοείου
κρέατος µε άλλες χώρες·
β) για τους σκοπούς του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1279/98, ότι
εµπορεύθηκαν τουλάχιστον µία φορά κατά τους προηγούµενους
12 µήνες βόειο κρέας µε άλλες χώρες.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «άλλες χώρες»
νοούνται όλες οι τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών
µελών της Κοινότητας µε τη σύνθεσή της την προηγουµένη της
ηµεροµηνίας έναρξης της ισχύος της συνθήκης προσχώρησης του
2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει υπό την επιφύλαξη και από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας,
της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της
Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 663/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού(ΕΚ) αριθ. 2300/97 περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1221/97 του Συµβουλίου περί των γενικών κανόνων εφαρµογής για ενέργειες βελτίωσης της παραγωγής και της εµπορίας του µελιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2300/97.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1221/97 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1997, περί γενικών κανόνων εφαρµογής για ενέργειες
βελτίωσης της παραγωγής και της εµπορίας του µελιού (1), και
ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2300/97 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρµογή των ετήσιων
εθνικών προγραµµάτων που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1221/97. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2300/97, προβλέπει ότι τα κράτη
µέλη ανακοινώνουν τα προγράµµατα στην Επιτροπή πριν
από τις 15 Απριλίου κάθε έτους.
Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της
Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της
Σλοβακίας και της Σλοβενίας θα πρέπει να επιτρέψει στις
χώρες αυτές να επωφεληθούν των εθνικών προγραµµάτων
που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1221/97.
Για να είναι δυνατόν τα προγράµµατα αυτά να εξεταστούν
µε ενιαίο τρόπο για όλα τα κράτη µέλη, θα πρέπει να µεταφερθεί στις 15 Μαΐου 2004 η ηµεροµηνία ανακοινώσεως
των τελευταίων, για το έτος 2004.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2300/97, η παράγραφος
1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα
προγράµµατα πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους. Εντούτοις,
για το έτος 2004, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν το πρόγραµµά
τους το αργότερο στις 15 Μαΐου.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται στα ετήσια προγράµµατα της περιόδου 2004/2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 173 της 1.7.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2070/98 (ΕΕ L 265 της 30.9.1998, σ. 1).
(2) ΕΕ L 319 της 21.11.1997, σ. 4· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1387/2003 (ΕΕ L 196 της
2.8.2003, σ. 22).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 664/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για το γάλα και τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2535/2001, λόγω της προσχώρησης της
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας,
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ποσότητες γαλακτοκοµικών προϊόντων κατά το 2003, λόγω
εξαιρετικών γεγονότων. Οι αρχές των νέων κρατών µελών
πρέπει έως τις 15 Μαΐου 2004 να υποβάλουν κατάλογο
στην Επιτροπή µε όλους τους επιλέξιµους εµπορευοµένους.
Για να καταστεί ευκολότερη η αναγνώριση κάθε αιτούντος
και για να διευκολυνθεί η χορήγηση των πιστοποιητικών, τα
στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν για κάθε εµπορευόµενο
πρέπει να είναι συγκεκριµένα. Επιπλέον, πρέπει να επιτραπεί
στους επιλέξιµους εµπορευόµενους των νέων κρατών µελών
να αποκτήσουν πιστοποιητικά εισαγωγής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας,
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και
ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

(3)

Για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2004 έως τις 30 Ιουνίου 2005, οι εµπορευόµενοι των νέων κρατών µελών πρέπει
να εγκριθούν υπό τον όρο ότι υποβάλουν αίτηση πριν από
την 1η Ιουνίου, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων
εγγράφων και πληροφοριών ή υπό τον όρο ότι περιλαµβάνονται στον κατάλογο των επιλέξιµων εµπορευοµένων που
πρέπει να διαβιβαστεί στην Επιτροπή έως τις 15 Μαΐου
2004.

(4)

Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν ορισµένες παρεκκλίσεις από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2535/2001.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

την πράξη προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας,
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και
ιδίως το άρθρο 41 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο τίτλος 2 κεφάλαιο I τµήµα 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης ∆εκεµβρίου 2001,
για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά
το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων και το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων (1),
ορίζει ειδικές διατάξεις όσον αφορά την έγκριση των αιτούντων για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής. Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των εµπορευοµένων από τη ∆ηµοκρατία
της Τσεχίας, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη
Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (τα νέα κράτη µέλη) στα πιστοποιητικά εισαγωγής από την ηµεροµηνία προσχώρησης των εν
λόγω κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να
θεσπιστούν µεταβατικά µέτρα.
Για την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου
2004, πρέπει να επιτραπεί στους εµπορευοµένους των νέων
κρατών µελών να υποβάλλουν αιτήσεις για πιστοποιητικά
εισαγωγής στο πλαίσιο των δασµολογικών ποσοστώσεων
που αναφέρονται στα παραρτήµατα του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2535/2001, χωρίς προηγούµενη έγκριση. Θα πρέπει
να αποδείξουν την ιδιότητα του εµπορευοµένου και την τακτικότητα των δραστηριοτήτων τους. Όσον αφορά την
απαίτηση απόδειξης των εµπορικών δραστηριοτήτων, για
τους αιτούντες των νέων κρατών µελών πρέπει να ληφθούν
υπόψη όχι µόνο οι συναλλαγές µε την Κοινότητα, αλλά
επίσης οι εµπορικές συναλλαγές µε όλες τις τρίτες χώρες.
Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ως έτος αναφοράς για τις εµπορικές δραστηριότητές τους το 2002 αντί
το 2003, εφόσον µπορούν να αποδείξουν ότι δεν ήταν σε
θέση να εισαγάγουν ή να εξαγάγουν τις απαιτούµενες

(1) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 50/2004 (ΕΕ L 7 της
13.1.2004, σ. 9).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Κατά παρέκκλιση από τον τίτλο 2 κεφάλαιο I τµήµα 2 του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 2535/2001, οι εµπορευόµενοι που είναι
εγκατεστηµένοι στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, στην Εσθονία, στην
Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα,
στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία (που στο εξής
καλούνται «νέα κράτη µέλη») µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για
πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσοστώσεις που καλύπτουν την
περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2004, χωρίς προηγούµενη έγκριση από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο
οποίο είναι εγκατεστηµένοι.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2535/2001, οι εµπορευόµενοι που είναι εγκατεστηµένοι στα
νέα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για πιστοποιητικά
εισαγωγής για τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1, µόνο στο κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι.

8.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 104/107

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών µπορούν να γίνουν αποδεκτές, µόνον
εάν ο αιτών επισυνάψει τα ακόλουθα έγγραφα:

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τους καταλόγους αυτούς στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.

α) την απόδειξη ότι το 2003 εισήγαγε ή/και εξήγαγε τουλάχιστον
25 τόνους γαλακτοκοµικών προϊόντων που υπάγονται στο
κεφάλαιο 04 της συνδυασµένης ονοµατολογίας στο πλαίσιο
τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών πράξεων·

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2535/2001, τα πιστοποιητικά εισαγωγής που
εκδίδονται για τις ποσοστώσεις της περιόδου από την 1η Μαΐου
έως τις 30 Ιουνίου 2004 µπορούν να χορηγηθούν µόνο σε φυσικά
και νοµικά πρόσωπα που είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε το τµήµα 2
του εν λόγω κανονισµού και σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία
περιλαµβάνονται στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

β) κάθε έγγραφο και πληροφορία που πιστοποιεί επαρκώς την ταυτότητα και την ιδιότητά του, και ιδίως:
i) λογιστικά έγγραφα της επιχείρησης ή/και φορολογικά
έγγραφα που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,
ii) τον αριθµό ΦΠΑ, εφόσον προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία,
iii) την εγγραφή του σε εµπορικό µητρώο, εάν προβλέπεται από
την εθνική νοµοθεσία.

Άρθρο 2
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2535/2001, για τις ποσοστώσεις της περιόδου από την 1η Ιουλίου
2004 έως τις 30 Ιουνίου 2005, η έγκριση χορηγείται:

Στην περίπτωση του στοιχείου α) δεύτερο εδάφιο, το έτος αναφοράς µπορεί να είναι το 2002, εάν ο σχετικός εισαγωγέας µπορεί
να αποδείξει ότι δεν ήταν σε θέση να εισαγάγει ή να εξαγάγει τις
απαιτούµενες ποσότητες γαλακτοκοµικών προϊόντων κατά το
2003, λόγω εξαιρετικών γεγονότων.

α) στους εµπορευοµένους που είναι εγκατεστηµένοι στα νέα κράτη
µέλη και υποβάλουν, πριν από την 1η Ιουνίου 2004, στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι
αίτηση που συνοδεύεται από τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2· ή

Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παραγράφου αυτής, οι
συναλλαγές στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και επανεισαγωγή δεν θεωρούνται εισαγωγές και εξαγωγές.

β) στους εµπορευοµένους που είναι εγκατεστηµένοι στα νέα κράτη
µέλη και υποβάλουν, πριν από την 1 Ιουνίου 2004, αίτηση στις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι και οι οποίοι περιλαµβάνονται στον κατάλογο που
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3.

3.
Οι αρµόδιες αρχές των νέων κρατών µελών αποστέλλουν στην
Επιτροπή έως τις 15 Μαΐου 2004 τους καταλόγους των εµπορευοµένων που έχουν υποβάλει αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσοστώσεις που καλύπτουν την περίοδο από την
1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2004, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
και τηρώντας τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι
κατάλογοι αυτοί καταρτίζονται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
παραρτήµατος XIV του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2535/2001, εκτός
από τον αριθµό έγκρισης.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει υπό την επιφύλαξη και από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας,
της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της
Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 665/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1256/1999 του Συµβουλίου, της 26ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών
ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 στο άρθρο 2 στοιχείο στ)
καθόρισε σε 11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων
υψηλής ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή
κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν
µε ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου
2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Απριλίου 2004 για τα βόεια κρέατα υψηλής
ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.
2. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντες πρώτες ηµέρες του Μαΐου 2004 για 9 569,4588 τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της
21.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 649/2003 (ΕΕ L 95 της
11.4.2003, σ. 13).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 666/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για απόρριψη των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής για ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα και
σύνθετες τροφές µε βάση τα δηµητριακά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγή και εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών και
του ρυζιού (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις για προκαθορισµό των επιστροφών για τα άµυλα πατάτας και τα προϊόντα µε
βάση το καλαµπόκι είναι σηµαντικές και έχουν κερδοσκοπικό
χαρακτήρα. Γι' αυτό το λόγο, αποφασίστηκε να απορριφθούν όλες
οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής τέτοιων προϊόντων
που υποβλήθηκαν στις 5, 6 και 7 Απριλίου 2004,

Άρθρο 1
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1342/2003, οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής
για προκαθορισµό των επιστροφών που αφορούν τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1102 20 10, 1102 20 90,
1103 13 10,
1103 13 90,
1104 23 10,
1108 12 00,
1108 13 00,
1702 30 51,
1702 30 91,
1702 30 99,
1702 40 90 και 1702 90 50 και οι οποίες υποβλήθηκαν στις 5, 6
και 7 Απριλίου 2004 απορρίπτονται.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 8 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 667/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
που τροποποιεί για τριακοστή δεύτερη φορά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συµβουλίου για
την επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν και για την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Στις 31 Μαρτίου 2004, η επιτροπή κυρώσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων, οµάδων και οντοτήτων
που θα πρέπει να αφορά η δέσµευση κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων. Συνεπώς, το παράρτηµα Ι πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Για να είναι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό αποτελεσµατικά, ο παρών κανονισµός πρέπει να τεθεί
σε ισχύ αµέσως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συµβουλίου, της 27ης
Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων
κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον
Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του
Συµβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισµένων αγαθών
και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης
πτήσεων και την παράταση της δέσµευσης κεφαλαίων και άλλων
οικονοµικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιµπάν του Αφγανιστάν (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 524/
2004 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθµεί τα πρόσωπα, τις οµάδες και τις οντότητες που αφορά
η βάσει του εν λόγω κανονισµού δέσµευση κεφαλαίων και
οικονοµικών πόρων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
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, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
(2) ΕΕ L 83 της 20.3.2004, σ. 36.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
Η καταχώριση «Ansar al-Islam (γνωστή και ως Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of Islam, Kurdistan Supporters of
Islam, Supporters of Islam in Kurdistan, Followers of Islam in Kurdistan, Kurdistan Taliban)· τόπος: Βορειοανατολικό Ιράκ»
στον τίτλο «Νοµικά πρόσωπα, οµάδες και οντότητες» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ansar al-Islam [γνωστή και ως α) Devotees of Islam, β) Jund al-Islam, γ) Soldiers of Islam, δ) Kurdistan Supporters of
Islam, ε) Supporters of Islam in Kurdistan, στ) Followers of Islam in Kurdistan, ζ) Kurdish Taliban, η) Soldiers of
God, θ) Ansar al-Sunna Army ι) Jaish Ansar al-Sunna, ια) Ansar al-Sunna]· τόπος: Βορειοανατολικό Ιράκ.»
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Μαρτίου 2004
για την κινητοποίηση του Ταµείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σύµφωνα µε το σηµείο 3 της διοργανικής συµφωνίας της 7ης Νοεµβρίου 2002, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
συµπληρώνει τη διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη
βελτίωση της διαδικασίας προϋπολογισµού
(2004/323/ΕΚ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη διοργανική συµφωνία της 7ης Νοεµβρίου 2002 µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συµπληρώνει τη διοργανική συµφωνία της
6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση
της διαδικασίας προϋπολογισµού (1), και ιδίως το σηµείο 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συµβουλίου, της 11ης
Νοεµβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταµείου Αλληλεγγύης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2),
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδρυσε Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «Ταµείο») για λόγους αλληλεγγύης προς τους πληθυσµούς των περιοχών που επλήγησαν από καταστροφές.
Η Μάλτα υπέβαλε, στις 10 Νοεµβρίου 2003, αίτηση για
κινητοποίηση του Ταµείου σχετικά µε τις καταστροφή που
προκλήθηκε από καταιγίδα και πληµµύρες. Η Ισπανία
υπέβαλε αίτηση την 1η Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις
καταστροφές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές, ενώ το ίδιο
έπραξε και η Γαλλία στις 26 Ιανουαρίου 2004 σχετικά µε
τις καταστροφές που προκλήθηκαν από πληµµύρες.
Η διοργανική συµφωνία της 7ης Νοεµβρίου 2002 επιτρέπει
την κινητοποίηση του Ταµείου εντός του ετησίου ανωτάτου
ορίου του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ.

(1) ΕΕ C 283 της 20.11.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

(4)

Οι περιπτώσεις της καταιγίδας και των πληµµυρών στη
Μάλτα τον Σεπτέµβριο του 2003, των πυρκαγιών δασών
στην Ισπανία το καλοκαίρι του 2003 και των πληµµυρών
στη Νότια Γαλλία τον ∆εκέµβριο του 2003, πληρούν τις
προϋποθέσεις για την κινητοποίηση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονοµικό έτος 2004, το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κινητοποιηθεί προκειµένου να χορηγηθεί ποσό
ύψους 21 916 995 ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 30 Μαρτίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληροφορίες για την έναρξη ισχύος της συµφωνίας σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων κοινοτικών
πράξεων στην επικράτεια του Πριγκιπάτου του Μονακό (1)
Η τελική κοινοποίηση της περάτωσης των απαραίτητων διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της συµφωνίας σχετικά
µε την εφαρµογή ορισµένων κοινοτικών πράξεων στην επικράτεια του Πριγκιπάτου του Μονακό, που υπογράφηκε
στις Βρυξέλλες στις 4 ∆εκεµβρίου 2003, έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου 2004. Κατόπιν τούτου, η συµφωνία τίθεται σε ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1, την 1η Μαΐου 2004.

(1) ΕΕ L 332 της 19.12.2003, σ. 42.

L 104/113

L 104/114

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8.4.2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ
∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 192
της 29ης Οκτωβρίου 2003
σχετικά µε τους όρους εφαρµογής του άρθρου 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 574/72 του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/324/ΕΚ)
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
το άρθρο 81 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρµογής των
συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς, στους µη
µισθωτούς και στα µέλη της οικογένειάς τους που διακινούνται
εντός της Κοινότητας (1), σύµφωνα µε το οποίο η διοικητική επιτροπή χειρίζεται όλα τα διοικητικά θέµατα που απορρέουν από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και τους µεταγενέστερους κανονισµούς,
το άρθρο 81 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71,
σύµφωνα µε το οποίο η διοικητική επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε
την προαγωγή και την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των
κρατών µελών, εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ανταλλαγή πληροφοριών, και ιδίως προσαρµόζοντας τη ροή των πληροφοριών µεταξύ υπηρεσιών στις τηλεµατικές
ανταλλαγές, λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης της επεξεργασίας
των πληροφοριών σε κάθε κράτος µέλος, και δεδοµένου ότι ο
εκσυγχρονισµός αυτός αποσκοπεί κυρίως στην επιτάχυνση της
χορήγησης των παροχών,
το άρθρο 117 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (2), σύµφωνα µε το οποίο η
διοικητική επιτροπή είναι επιφορτισµένη, βάσει των µελετών και των
προτάσεων της τεχνικής επιτροπής για την ηλεκτρονική επεξεργασία
των πληροφοριών, µε την προσαρµογή των υποδειγµάτων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, δηλώσεων, αιτήσεων και άλλων εγγράφων
στις νέες τεχνικές ηλεκτρονικής επεξεργασίας, καθώς και των ενεργειών διαδικασιών διαβίβασης των δεδοµένων που προβλέπονται για
την εφαρµογή του κανονισµού και του κανονισµού εφαρµογής του,
(1) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
(2) ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1.

το άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72,
σύµφωνα µε το οποίο η διοικητική επιτροπή ορίζει τις διατυπώσεις
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 50 παράγραφος 1 του εν
λόγω κανονισµού,

το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72,
βάσει του οποίου η διοικητική επιτροπή καθορίζει τα υποδείγµατα
των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, δηλώσεων, αιτήσεων και άλλων
εγγράφων, αναγκαίων για την εφαρµογή του κανονισµού, και
σύµφωνα µε το οποίο τα προαναφερθέντα έγγραφα µπορούν να διαβιβασθούν µεταξύ αρµόδιων υπηρεσιών είτε µέσω εντύπων είτε µε
τη µορφή τυποποιηµένων ηλεκτρονικών µηνυµάτων µεταξύ των
τηλεµατικών υπηρεσιών,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σκόπιµο να διευκρινιστούν οι όροι εφαρµογής του
άρθρου 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 και να καθιερωθούν υποδείγµατα εντύπων για την εφαρµογή του εν λόγω άρθρου.

(2)

Είναι αναγκαίο να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε το ασφαλιστικό ιστορικό των
εργαζοµένων που έχουν µετακινηθεί στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την ελάχιστη ηλικία θεµελίωσης των δικαιωµάτων για συνταξιοδότηση στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που
επιτρέπει την έγκαιρη ενηµέρωση των εργαζοµένων σχετικά
µε τα δικαιώµατά τους και την επιτάχυνση της επακόλουθης
εκκαθάρισης των εν λόγω δικαιωµάτων.

(3)

Η απόφαση αριθ. 118, της 20ής Απριλίου 1983, πρέπει να
τροποποιηθεί και να ενηµερωθεί,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο
β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 προβαίνουν στην ανακεφαλαίωση του ασφαλιστικού ιστορικού των εργαζοµένων που έχουν
υπαχθεί στη νοµοθεσία δύο ή περισσότερων κρατών µελών
σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους:
1.

Οι σχετικοί φορείς προβαίνουν στην ανακεφαλαίωση του
ασφαλιστικού ιστορικού του εργαζοµένου το αργότερο έως
ένα έτος πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο εργαζόµενος φθάνει στην ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης
α) είτε ύστερα από αίτηση του εργαζοµένου που υποβάλλεται
σε έναν από τους εν λόγω φορείς·
β) είτε µε πρωτοβουλία οποιουδήποτε από τους εµπλεκόµενους φορείς.

2.

Κάθε φορέας θέτει στη διάθεση των φορέων που προβαίνουν
στην ανακεφαλαίωση των ασφαλιστικών ιστορικών το σύνολο
των πληροφοριών (στοιχεία εγγραφής στο εκάστοτε ασφαλιστικό ταµείο και περίοδοι ασφάλισης) που αφορούν το ασφαλιστικό ιστορικό των εργαζοµένων που ασφαλίσθηκαν σε άλλα
κράτη µέλη.
Βάσει των τεχνολογικών του δυνατοτήτων, ο εν λόγω φορέας
διαθέτει τις πληροφορίες αυτές µέσω τηλεµατικής οδού (βλέπε
σηµείο 2.1), σε απευθείας σύνδεση (βλέπε σηµείο 2.2) ή µε
οποιοδήποτε άλλο µέσο ή διαδικασία. Όταν αυτό δεν είναι
εφικτό, οφείλει να προσφεύγει στη διαδικασία της γραπτής
επικοινωνίας που περιγράφεται στο σηµείο 2.3.
Οι επιλογές που αφορούν τον προγραµµατισµό και τη µέθοδο
των ανταλλαγών καθορίζονται από τα κράτη µέλη, τα οποία
λαµβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των συνταξιοδοτικών
τους συστηµάτων, και µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
συµφωνιών που θα συναφθούν µεταξύ των αρµόδιων αρχών
των κρατών µελών ή µεταξύ των ασφαλιστικών τους φορέων.

2.1. Στην περίπτωση τηλεµατικής διαβίβασης, ο φορέας που προβαίνει στην ανακεφαλαίωση του ασφαλιστικού ιστορικού του
εργαζοµένου απευθύνεται, µέσω του οργανισµού που έχει οριστεί από το κράτος του και τους οργανισµούς που ορίζουν τα
εµπλεκόµενα κράτη, στον τοπικά αρµόδιο φορέα. Η αίτηση
και οι απαντήσεις πρέπει να ακολουθούν τη δοµή των εντύπων
Ε 503 και Ε 505 αντίστοιχα. Για τις ανταλλαγές αυτές, οι
ενδιαφερόµενοι φορείς τηρούν τους κανόνες κοινής δοµής,
ιδίως σε θέµατα ασφάλειας και χρήσης των προτύπων, καθώς
και τους όρους λειτουργίας του κοινού τµήµατος των τηλεµατικών υπηρεσιών που καθορίζονται από τη διοικητική επιτροπή κατ' εφαρµογή των άρθρων 117α και 117β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72.
2.2. Στην περίπτωση ενηµέρωσης σε απευθείας σύνδεση, ο φορέας
που προβαίνει στην ανακεφαλαίωση του ασφαλιστικού ιστορικού του εργαζοµένου χρησιµοποιεί την αντίστοιχη ανακεφαλαίωση του άλλου φορέα ακολουθώντας τη δοµή του εντύπου
Ε 505.
2.3. Στην περίπτωση που, ελλείψει άλλων µέσων, χρησιµοποιείται
η διαδικασία της γραπτής επικοινωνίας, ο φορέας που προβαίνει στην ανακεφαλαίωση του ασφαλιστικού ιστορικού του
εργαζοµένου αποστέλλει ένα έντυπο Ε 503 στους φορείς
όλων των άλλων κρατών µελών όπου γνωρίζει ότι απασχολήθηκε ο εν λόγω εργαζόµενος. Σε απάντηση στο έντυπο Ε
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503, κάθε εµπλεκόµενος φορέας αποστέλλει στο φορέα που
έχει αναλάβει τη γενική ανακεφαλαίωση ένα έντυπο Ε 505 το
οποίο περιέχει την ανακεφαλαίωση του τµήµατος εκείνου του
ασφαλιστικού ιστορικού που αφορά την ασφάλιση στο πλαίσιο
της νοµοθεσίας που ο ίδιος εφαρµόζει. Η διαδικασία της
γραπτής επικοινωνίας δεν απαιτεί την παρέµβαση των οργανισµών που έχουν οριστεί από τα κράτη µέλη.
Οι αρχές δύο ή περισσότερων κρατών µελών, µπορούν να
καθιερώσουν, έπειτα από γνωµοδότηση της διοικητικής επιτροπής, τη χρήση εντύπων διαφορετικών από τα έντυπα Ε
503 και Ε 505 ή να καθορίσουν διαφορετικούς όρους εφαρµογής της διαδικασίας αυτής.
2.4. Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, οι «οργανισµοί που
έχουν οριστεί από τα κράτη µέλη» είναι οι ακόλουθοι:
ΑΥΣΤΡΙΑ:

Hauptverband der Österreichischen
Sozialversicherungsträger,
Βιέννη

ΒΕΛΓΙΟ:

L'Office National des pensions
pour travailleurs salariés (ONP)
Rijksdienst
voor
pensioenen
(RVP), Brussels

∆ΑΝΙΑ:

Den
Sociale
Sikringsstyrelse,
København (National Social Security Agency), Copenhagen

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ:

Eläketurvakeskus (ETK), Helsinki

ΓΑΛΛΙΑ:

Caisse Nationale d'Assurance Veillesse (CNAV), Paris

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle der
deutschen
Rentenversicherung
(VDR — DSRV), Würzburg

ΕΛΛΑ∆Α:

Ίδρυµα Κοινωνικών
(IKA), Αθήνα

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ:

Department of Social and Family
Affairs, Dublin

ΙΤΑΛΙΑ:

Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS), Rome

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:

Centre Commun de la Sécurité
Sociale, Luxembourg

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ:

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social(ISSS)/Centro Nacional
de Pensões, Lisbon

ΙΣΠΑΝΙΑ:

Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS)/Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS),
Madrid

ΣΟΥΗ∆ΙΑ:

Riksförsäkringsverket, Stockholm

Ασφαλίσεων

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Department for Work and Pensions, International Pension Centre, Newcastle upon Tyne
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2.5. Τα υποδείγµατα των εντύπων Ε 503 και Ε 505 που πρέπει να χρησιµοποιούνται στην περίπτωση γραπτής
επικοινωνίας προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση.
3.

Εάν η νοµοθεσία ενός κράτους µέλους προβλέπει προϋποθέσεις ελάχιστης ηλικίας για τη χορήγηση σύνταξης
επιζώντος, οι σχετικοί φορείς θα προβούν κατά τρόπο ανάλογο στην ανακεφαλαίωση του ασφαλιστικού ιστορικού του θανόντος εργαζοµένου, το αργότερο ένα έτος πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία ένας από
τους επιζώντες θα φθάσει στην ελάχιστη ηλικία είσπραξης της σύνταξης επιζώντος.

4.

Η παρούσα απόφαση, η οποία αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 118 της 20ής Απριλίου 1983, δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται σε εφαρµογή την 1η Ιανουαρίου 2004.
Ο Πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής
Giuseppe MICCIO
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 193
της 29ης Οκτωβρίου 2003
σχετικά µε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και για τη συµφωνία ΕΕ/Ελβετίας)

(2004/325/ΕΚ)
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
το άρθρο 81 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί
εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη της
οικογένειάς τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (1), σύµφωνα µε το οποίο η διοικητική επιτροπή για την
κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων χειρίζεται όλα τα διοικητικά θέµατα, τα οποία απορρέουν
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και τους µεταγενέστερους κανονισµούς,
το άρθρο 81 στοιχείο γ) του ίδιου κανονισµού, σύµφωνα µε το οποίο η διοικητική επιτροπή είναι επιφορτισµένη
µε την προαγωγή και την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλειας,
τα άρθρα 35 έως 39 και 41 έως 43 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου, της 21ης Μαρτίου
1972, περί του τρόπου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (2), που περιέχουν τις διατάξεις σχετικά
µε την υποβολή και την εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Προς το συµφέρον των ενδιαφεροµένων, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης πρέπει να διεκπεραιώνονται ταχέως
χωρίς άσκοπες διοικητικές καθυστερήσεις· η διοικητική επιτροπή είναι αρµόδια να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

(2)

Η διοικητική επιτροπή, µε την απόφασή της αριθ. 182, της 13ης ∆εκεµβρίου 2000, καθιέρωσε ένα κοινό
πλαίσιο σχετικά µε τη συλλογή δεδοµένων για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

(3)

Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνική επιτροπή προώθησε τη συζήτηση µεταξύ των κρατών µελών µε σκοπό την
εξέταση της χρήσης ορθών πρακτικών για τη µείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

(4)

Σε αυτές τις συζητήσεις εντοπίστηκαν ορισµένα κωλύµατα στην ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης καθώς επίσης υποδείχθηκαν διάφορα µέτρα, τα οποία θα µπορούσαν να περιληφθούν σε απόφαση της διοικητικής επιτροπής και τα οποία είναι δυνατόν να εφαρµοστούν για την άρση των κωλυµάτων
αυτών.

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 44 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, η διεκπεραίωση µιας αίτησης συνταξιοδότησης αφορά σε όλες τις νοµοθεσίες, στις οποίες έχει υπαχθεί ο µισθωτός ή µη µισθωτός, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 49 του κανονισµού.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, οι αιτήσεις συντάξεων αναπηρίας, επιζώντων και γήρατος πρέπει να υποβάλλονται στο έντυπο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους
µέλους, το οποίο έχει οριστεί ως φορέας εξέτασης.

(7)

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, ο φορέας εξέτασης υποχρεούται να κοινοποιεί αµέσως σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς τις αιτήσεις παροχών µε ένα ειδικό
έντυπο, έτσι ώστε κάθε αίτηση να είναι δυνατόν να εξεταστεί συγχρόνως και αµελλητί από όλους αυτούς
τους φορείς.

(8)

Για τη διεκπεραίωση µιας αίτησης συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, οι εµπλεκόµενοι φορείς πρέπει να διαθέτουν όλες τις σχετικές πληροφορίες
και τα εθνικά έντυπα αίτησης των κρατών µελών πρέπει να συντάσσονται κατά τρόπο, ώστε να πληρούν
την απαίτηση αυτή,

(1) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
(2) ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Τα κράτη µέλη συµπεριλαµβάνουν στα εθνικά τους έντυπα αίτησης συνταξιοδότησης ή σε συνηµµένο έγγραφο
ειδικά τµήµατα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους αιτούντες να αναφέρουν τις περιόδους απασχόλησης
ή/και διαµονής τους σε άλλο κράτος µέλος, καθώς και λεπτοµέρειες σχετικά µε το φορέα, στον οποίο ήταν
ασφαλισµένοι στο εν λόγω κράτος µέλος (επωνυµία και κωδικός, διεύθυνση, αριθµός µητρώου).
2. Οι φορείς, οι οποίοι παραλαµβάνουν τα έντυπα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν, ότι τα εν λόγω τµήµατα
συµπληρώνονται είτε καταφατικά είτε αρνητικά. Εάν ο αιτών δεν έχει συµπληρώσει αυτά τα τµήµατα, πρέπει να
ερωτάται εκ νέου σχετικά µε το θέµα αυτό και να πληροφορείται για τη σηµασία που έχει, το να δηλώνει µε
σαφή τρόπο, κατά πόσον έχει πράγµατι εργαστεί ή/και διαµείνει στο εν λόγω κράτος µέλος.
3. Τα έντυπα της σειράς 200 συµπληρώνονται από τους φορείς και πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να
συµπληρώνονται µε αυτόµατα µέσα, έτσι ώστε, στα πλαίσια των εθνικών τους σχεδίων, ο υπάλληλος που τα
συµπληρώνει να µπορεί να το πράττει στην οθόνη από τη θέση εργασίας του, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει
ή όχι ολοκληρωµένη ηλεκτρονική επεξεργασία των προς µεταφορά δεδοµένων, και στη συνέχεια ηλεκτρονική
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων.
4. Για την προώθηση της ταυτόχρονης διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης και την επιτάχυνση της
εκκαθάρισης, ο φορέας εξέτασης πρέπει να φροντίζει να συντάσσει και να αποστέλλει στους άλλους εµπλεκόµενους φορείς το έντυπο της αίτησης (E 202, E 203 ή E 204), όσο το δυνατόν ταχύτερα, έστω και αν το ασφαλιστικό ιστορικό του αιτούντα στο κράτος µέλος του φορέα εξέτασης δεν έχει ακόµη διαπιστωθεί ή έχει διαπιστωθεί µόνον εν µέρει ή προσωρινά.
Στην τελευταία περίπτωση, ο φορέας εξέτασης µπορεί είτε να αναστείλει την αποστολή του εντύπου E 205 (ή/
και του εντύπου E 206, εφόσον είναι απαραίτητο), έως την οριστική και πλήρη διαπίστωση του ασφαλιστικού
ιστορικού, είτε να αποστείλει ένα προσωρινό έντυπο E 205 και στη συνέχεια να αποστείλει ένα οριστικό έντυπο
E 205, µόλις ολοκληρωθεί η διαπίστωση του ασφαλιστικού ιστορικού του ενδιαφεροµένου. Συµφωνίες µεταξύ
των οργανισµών σύνδεσης ή των φορέων, ανάλογα µε την κατάσταση σε εθνικό επίπεδο, µπορούν να καθορίζουν σχετικά µε το θέµα αυτό, ποια από τις δύο διαδικασίες πρέπει να χρησιµοποιείται κατόπιν κοινής συνεννόησης. Άλλως, συµφωνίες µεταξύ των οργανισµών σύνδεσης ή των φορέων, ανάλογα µε την κατάσταση σε
εθνικό επίπεδο, µπορούν να καθιερώνουν τη διαβίβαση, εντός καθορισµένης προθεσµίας, των εντύπων E 202,
E 203, E 204 και E 207, καθώς και του εντύπου E 205 στην τελική του έκδοση.
Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο αίτησης συνταξιοδότησης (E 202, E 203 ή E 204) πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από το έντυπο E 207, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν στο φορέα παραλήπτη να
αρχίζει χωρίς καθυστέρηση τη διαπίστωση του ασφαλιστικού ιστορικού του αιτούντα στο κράτος µέλος του
φορέα αυτού.
5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται εκείνου της δηµοσίευσης στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής
Giuseppe MICCIO

8.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΣΥΣΤΑΣΗ αριθ. 23
της 29ης Οκτωβρίου 2003
σχετικά µε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/326/ΕΚ)
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
το άρθρο 81 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου (1), σύµφωνα µε το οποίο η
∆ιοικητική Επιτροπή χειρίζεται όλα τα διοικητικά θέµατα που απορρέουν από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/
71 και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου (2),
το άρθρο 81 στοιχείο γ), σύµφωνα µε το οποίο η ∆ιοικητική Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε την προαγωγή και
την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλειας,
το άρθρο 81 στοιχείο δ), σύµφωνα µε το οποίο η ∆ιοικητική Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε την προαγωγή και
την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των κρατών, εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες
για την ανταλλαγή πληροφοριών,
τα άρθρα 36 έως 38, 41 έως 43, 45 έως 47, 49, 90 και 111 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου, που περιέχουν διατάξεις για την εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Προς το συµφέρον των ενδιαφεροµένων, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης πρέπει να διεκπεραιώνονται ταχέως
χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις.

(2)

Η ∆ιοικητική Επιτροπή, µε την απόφασή της αριθ. 182, της 13ης ∆εκεµβρίου 2000, καθιέρωσε ένα κοινό
πλαίσιο σχετικά µε τη συλλογή δεδοµένων για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

(3)

Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνική επιτροπή προώθησε την συζήτηση µεταξύ των κρατών µελών µε σκοπό την
εξέταση της χρήσης ορθών πρακτικών για τη µείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

(4)

Σε αυτές τις συζητήσεις εντοπίστηκαν ορισµένα κωλύµατα στην ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης καθώς επίσης υποδείχθηκαν διάφορα µέτρα, τα οποία θα µπορούσαν να περιληφθούν σε απόφαση της διοικητικής Εειτροπής και τα οποία είναι δυνατόν να εφαρµοστούν για την άρση των κωλυµάτων
αυτών.

(5)

Ορισµένα από τα µέτρα αυτά, τα οποία αφορούν στην οργάνωση των εθνικών φορέων και την κατανοµή
των πόρων σε αυτούς, εµπίπτουν εξ ολοκλήρου στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, και η ∆ιοικητική
Επιτροπή περιορίζεται στην έκδοση συστάσεων.

ΣΥΝΙΣΤΑ:

Στα κράτη µέλη να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, όσον αφορά σε θέµατα οργάνωσης και αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναµικού και των υλικών πόρων που διαθέτουν, για την εξασφάλιση της βέλτιστης διεκπεραίωσης
των αιτήσεων συνταξιοδότησης στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, και ειδικότερα:
1. να διαθέτουν ανθρώπινο δυναµικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό σε ικανοποιητικό επίπεδο και ειδικά για τους
σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71·
2. λαµβάνοντας υπόψη την ειδική οργάνωση και τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων τους, να προσδιορίζουν τον
βέλτιστο τρόπο διεκπεραίωσης των αιτήσεων στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, τούτο δε θα
µπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγµα, µε κεντρική οργάνωση, ακόµη και αν η εθνική διοίκηση βασίζεται σε
αποκεντρωµένο σύστηµα, ή µε ανάθεση του συνόλου των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων σε εξειδικευµένη υπηρεσία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή µε τη δηµιουργία εξειδικευµένων υπηρεσιών σε επίπεδο,
κατά το δυνατόν πλησιέστερο προς τον/την αιτούντα(-ούσα)·
(1) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
(2) ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1.
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3. να παρέχουν στο εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διεκπεραίωση των κοινοτικών
αιτήσεων, ειδική εκπαίδευση σε σχέση µε τους εφαρµοζόµενους κοινοτικούς κανόνες καθώς και τα µέσα που
πρέπει να χρησιµοποιούνται (έντυπα, υπολογιστές, µέσα τηλεµατικής κ.λπ.), και να λαµβάνουν µέτρα για τη
µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των στελεχών και του τεχνικού προσωπικού ως προς τις κοινοτικές πτυχές των
εργασιών του φορέα τους και τις διαδικασίες εποπτείας της διεκπεραίωσης των κοινοτικών αιτήσεων·
4. να ενθαρρύνουν τη δηµιουργία συµπράξεων µεταξύ των φορέων τους και εκείνων άλλων κρατών µελών, για
παράδειγµα µέσω εθνικών ανταποκριτών που είναι εξειδικευµένοι στις σχέσεις µε συγκεκριµένα κράτη µέλη και
να καταρτίζουν κατάλογο του προσωπικού (ονόµατα, θεµατικοί τοµείς, ταχυδροµικές και ηλεκτρονικές
διευθύνσεις, αριθµοί τηλεφώνου και φαξ), ο οποίος θα µπορούσε να είναι διαθέσιµος µέσω του εξυπηρετητή
CIRCA.
Ο Πρόεδρος της ∆ιοικητικής Επιτροπής
Giuseppe MICCIO

8.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 194
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε την οµοιόµορφη εφαρµογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1408/71 στο κράτος µέλος διαµονής
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και τη συµφωνία ΕΕ-Ελβετίας)

(2004/327/ΕΚ)
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛEIA ΤΩΝ ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
το άρθρο 81 στοιχείο α) του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί
εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (1), βάσει του οποίου η διοικητική επιτροπή είναι αρµόδια
για όλα τα διοικητικά θέµατα καθώς και τα θέµατα ερµηνείας, τα οποία απορρέουν από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και τους µεταγενέστερους κανονισµούς,
τα άρθρα 22, 25 και 31 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1408/71, τα οποία αφορούν στις παροχές σε είδος κατά τη
διάρκεια διαµονής σε κράτος µέλος άλλο από το αρµόδιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την 27η Ιουνίου 2003 η Επιτροπή ενέκρινε µια πρόταση κανονισµού (2) για την τροποποίηση των κανονισµών (EΟΚ) αριθ. 1408/71 και (EΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου (3) σχετικά µε την εξίσωση των
δικαιωµάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών. Στόχος αυτής της πρότασης κανονισµού είναι η εξίσωση
των δικαιωµάτων όλων των κατηγοριών ασφαλισµένων, ώστε να έχουν δικαίωµα για όλες τις παροχές σε
είδος, οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια διαµονής στο έδαφος άλλου κράτους
µέλους, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των παροχών αυτών και της διάρκειας της διαµονής (4).

(2)

Σύµφωνα µε τις σποφάσεις αριθ. 189, 190 και 191 της διοικητικής επιτροπής (5) η ευρωπαϊκή κάρτα
ασφάλισης ασθένειας θα αρχίσει να αντικαθιστά το έντυπο E 111 από την 1η Ιουνίου 2004.

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i), το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α)
και το άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και τα άρθρα 21, 26
και 31 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, όπως τροποποιήθηκαν από την πρόταση κανονισµού της
Επιτροπής, της 27 Ιουνίου 2003 (6), ο ασφαλισµένος δικαιούται, βάσει της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
ασθένειας ή ισοδυνάµου µε αυτή εγγράφου, να λαµβάνει παροχές σε είδος, οι οποίες καθίστανται ιατρικά
αναγκαίες, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των παροχών αυτών και της διάρκειας της διαµονής. Οι
παροχές αυτές θα χορηγούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος µέλος διαµονής και
σύµφωνα µε τα τιµολόγια ή το σύστηµα, τα οποία εφαρµόζονται στο κράτος µέλος αυτό.

(4)

Ο φορέας του τόπου διαµονής έχει δικαίωµα για την απόδοση εκ µέρους του αρµόδιου φορέα της
δαπάνης των παροχών σε είδος, οι οποίες έχουν χορηγηθεί βάσει της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας ή αντίστοιχα εγκύρου εντύπου. Η υποχρέωση αυτή απόδοσης έχει προβλεφθεί στο άρθρο 2 της απόφασης αριθ. 189.

(5)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 26 και 31 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 574/72, όπως τροποποιήθηκε από την
προαναφερόµενη πρόταση κανονισµού της Επιτροπής, οι ασφαλισµένοι, για τους οποίους οι παροχές σε
είδος καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια διαµονής σε άλλο κράτος µέλος, µπορούν να απευθυνθούν άµεσα στους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να παρουσιάζονται πρώτα στον φορέα του τόπου διαµονής.

(6)

Για το λόγο αυτόν είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 22 παράγραφος 1
στοιχείο α) σηµείο i), του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 31 παράγρος 1 στοιχείο
α), όπως τροποποιήθηκαν από την προαναφερόµενη πρόταση κανονισµού, µε στόχο τον καθορισµό κριτηρίων για την οµοιόµορφη και ισόρροπη εφαρµογή των διατάξεων αυτών από τους παρόχους υγειονοµικής
περίθαλψης. Οι διευκρινίσεις αυτές δεν αφορούν στις περιπτώσεις προσώπων, τα οποία µετακινούνται σε
άλλο κράτος µέλος µε σοπό να λάβουν εκεί ιατρική θεραπεία.

ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
COM (2003)378 τελικό.
ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1.
Πολιτική συµφωνία επ' αυτής της πρότασης επετεύχθη κατά τη συνεδρίαση του αρµοδίου Συµβουλίου Υπουργών στις 20
Οκτωβρίου 2003.
(5) ΕΕ L 276 της 27.10.2003.
(6) Βλέπε την υποσηµείωση 2.

(1)
(2)
(3)
(4)
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Τα κριτήρια, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i), στο άρθρο 25
παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο α), όπως τροποποιήθηκαν από την
πρόταση της Επιτροπής, δεν µπορούν να ερµηνευθούν κατά τρόπο, που να αποκλείει τις χρόνιες ή
προϋπάρχουσες ασθένειες. Το ∆ικαστήριο (7) διευκρίνισε, ότι ο όρος «αναγκαία περίθαλψη» δεν µπορεί να
ερµηνεύεται υπό την έννοια, ότι το δικαίωµα αυτό περιορίζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις, στις οποίες η
παρασχεθείσα περίθαλψη κατέστη αναγκαία εξαιτίας αιφνίδιας εκδήλωσης της πάθησης. Ειδικότερα, το
γεγονός, ότι η περίθαλψη που απαιτείται από την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ασφαλισµένου
κατά τη διάρκεια διαµονής του σε άλλο κράτος µέλος συνδέεται, ενδεχοµένως, µε πάθηση προϋπάρχουσα
και γνωστή στον ασφαλισµένο, όπως οι χρόνιες ασθένειες, δεν σηµαίνει ότι δεν πληρούνται οι όροι εφαρµογής των διατάξεων αυτών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i), του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο α)
και του άρθρου 31 παράγραφος 1 στοιχείο α) καλύπτουν τις παροχές σε είδος, οι οποίες καθίστανται ιατρικά
αναγκαίες και χορηγούνται σε ασφαλισµένο, ο οποίος διαµένει σε άλλο κράτος µέλος, προκειµένου να µην εξαναγκασθεί να επιστρέψει πρόωρα στο αρµόδιο κράτος, για να λάβει την περίθαλψη που απαιτεί η κατάσταση
της υγείας του.
Ο στόχος τέτοιων παροχών είναι να επιτρέψουν στον ασφαλισµένο να συνεχίσει τη διαµονή του υπό ιατρικά
ασφαλείς συνθήκες, λαµβανοµένης υπόψη της προβλεπόµενης διάρκειας της διαµονής.
Εντούτοις, από τις εν λόγω διατάξεις δεν καλύπτονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ασφαλισµένος µεταβαίνει σε άλλο κράτος µέλος µε σκοπό να λάβει εκεί ιατρική θεραπεία.
2. Προκειµένου να προσδιοριστεί, εάν µία παροχή σε είδος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 παράγραφος
1 στοιχείο α) σηµείο i), του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 31 παράγραφος 1 στοιχείο
α), λαµβάνονται υπόψη ιατρικά και µόνο στοιχεία στο πλαίσιο της διαµονής του ενδιαφεροµένου, λαµβάνοντας
υπόψη την ιατρική κατάσταση και το ιστορικό του.
3. Η παρούσα απόφαση θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζει να ισχύει
από την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της δηµοσίευσής της, αλλά δεν παράγει αποτελέσµατα πριν από
την 1η Ιουνίου 2004.
Ο Πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής
Giuseppe MICCIO

(7) Υπόθεση C-326/00, Ιωαννίδης, απόφαση της 25.2.2003.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της απόφασης 2003/634/EΚ για την έγκριση προγραµµάτων
µε στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριµένων ζωνών και των εγκεκριµένων εκµεταλλεύσεων
σε µη εγκεκριµένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιµορραγική σηψαιµία (ΙΑΣ) και τη λοιµώδη αιµατοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1257]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/328/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Το πρόγραµµα που εφαρµόζεται στην αυτόνοµη κοινότητα
της La Rioja έχει οριστικοποιηθεί και η περιοχή συµπεριλήφθηκε στην απόφαση 2002/308/EΚ της Επιτροπής (3).

(5)

Κατά συνέπεια, η απόφαση 2003/634/EΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
1991, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν
τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1),
και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η απόφαση 2003/634/EΚ της Επιτροπής (2) εγκρίνει και
απαριθµεί τα προγράµµατα που υπέβαλαν τα διάφορα κράτη
µέλη. Τα προγράµµατα σχεδιάζονται κατά τρόπο που δίνει
τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να κινήσουν µεταγενέστερα
τις διαδικασίες ώστε µια ζώνη ή µια εκµετάλλευση που
βρίσκεται σε µη εγκεκριµένη ζώνη να αποκτήσει το καθεστώς
της εγκεκριµένης ζώνης ή της εγκεκριµένης εκµετάλλευσης
σε µη εγκεκριµένη ζώνη, σε σχέση µε µία ή περισσότερες
από τις νόσους της ιογενούς αιµορραγικής σηψαιµίας (ΙΑΣ)
και της λοιµώδους αιµατοποιητικής νέκρωσης (ΛΑΝ) που
προσβάλλουν τα ψάρια.
Με επιστολή της της 23ης ∆εκεµβρίου 2003, η Ιταλία
υπέβαλε προς έγκριση το πρόγραµµα που θα εφαρµοστεί
στη ζώνη Valle del torrente Venina. Η αίτηση που
υποβλήθηκε κρίθηκε ότι συνάδει µε το άρθρο 10 της οδηγίας 91/67/EΟΚ και συνεπώς θα πρέπει να εγκριθεί. Την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης η πρώτη δειγµατοληψία
διεξήχθη το Μάιο 2003. Εποµένως, το πρόγραµµα θα πρέπει
να εξακολουθήσει να εφαρµόζεται τουλάχιστον έως τον
Ιούνιο 2005.
Με επιστολή της της 21ης ∆εκεµβρίου 2003, η Ιταλία
υπέβαλε αίτηση έγκρισης του προγράµµατος που θα εφαρµοστεί στην εκµετάλλευση Bassan Antonio. Η αίτηση που
υποβλήθηκε κρίθηκε ότι συνάδει µε το άρθρο 10 της οδηγίας 91/67/EΟΚ και συνεπώς θα πρέπει να εγκριθεί. Η ζώνη
δεν ήταν υπό επιτήρηση το 2002. Το πρόγραµµα θα πρέπει
συνεπώς να εφαρµοστεί έως το τέλος του 2004 µε τουλάχιστον δύο δειγµατοληψίες ανά έτος.

(1) EE L 46 της 19.2.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
1).
(2) ΕΕ L 220 της 3.9.2003, σ. 8· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/904/ΕΚ (ΕΕ L 340 της 24.12.2003, σ. 69).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2003/634/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος Ι της παρούσας απόφασης.
2. Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(3) ΕΕ L 106 της 23.4.2002, σ. 28· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/839/EΚ (ΕΕ L 319 της 4.12.2003, σ. 21).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΝ
1.

∆ΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ∆ΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 1995 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ:
— Τη λεκάνη απορροής FISKEBΖK Å
— Όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΤΛΑΝ∆ΗΣ νότια και δυτικά των λεκανών απορροής Storåen, Karup å, Gudenåen και
Grejs å
— Την περιοχή του συνόλου ΤΩΝ ∆ΑΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ:
— Μια ζώνη στην περιοχή της λεκάνης απορροής “OBERN NAGOLD”

3.

ΙΣΠΑΝΙΑ

4.

ΓΑΛΛΙΑ

5.

ΙΤΑΛΙΑ

5.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ BOLZANO ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2001, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
Zona Provincia di Bolzano
— Η ζώνη περιλαµβάνει όλες τις περιοχές της λεκάνης απορροής στην επαρχία του Bolzano.
Η ζώνη περιλαµβάνει το άνω τµήµα της ζώνης ZONA VAL DELL'ADIGE — δηλαδή, τις περιοχές της λεκάνης απορροής του ποταµού Adige από τις πηγές του στην επαρχία του Bolzano έως τα σύνορα µε την επαρχία του Trento.
(Σηµείωση: Το υπόλοιπο κάτω τµήµα της ζώνης ZONA VAL DELL'ADIGE υπάγεται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα της
αυτόνοµης επαρχίας του Trento. Τα άνω και κάτω τµήµατα αυτής της ζώνης πρέπει να εκλαµβάνονται ως
µία επιδηµιολογική µονάδα.)
5.2. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ TRENTO ΣΤΙΣ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1996 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1997 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ:
Zona Val di Sole e di Non
— Η περιοχή της λεκάνης απορροής από την πηγή του ποταµού Noce µέχρι το φράγµα του S. Giustina
Zona Val dell'Adige — κάτω τµήµα
— Οι περιοχές της λεκάνης απορροής του ποταµού Adige και οι πηγές του που βρίσκονται εντός του εδάφους της αυτόνοµης επαρχίας του Trento, από τα σύνορα µε την επαρχία του Bolzano έως το φράγµα του Ala (υδροηλεκτρικός
σταθµός παραγωγής ενέργειας).
(Σηµείωση: Το άνω τµήµα της ζώνης ZONA VAL DELL'ADIGE περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα της
επαρχίας του Bolzano. Τα άνω και κάτω τµήµατα αυτής της ζώνης πρέπει να θεωρούνται ως µία επιδηµιολογική µονάδα.)
Zona Torrente Arnò
— Η περιοχή της λεκάνης απορροής από την πηγή του χειµάρρου Arnò µέχρι τα κατάντη φράγµατα που βρίσκονται πριν
από την εκβολή του χειµάρρου Arnò στον ποταµό Sarca
Zona Val Banale
— Η περιοχή της λεκάνης απορροής από την πηγή του ποταµού Ambies µέχρι το φράγµα ενός υδροηλεκτρικού σταθµού
παραγωγής ενέργειας
Zona Varone
— Η περιοχή της λεκάνης απορροής από την πηγή του ποταµού Magnone µέχρι τον καταρράκτη
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Zona Alto E Basso Chiese
— Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταµού Chiese από την πηγή έως το φράγµα του Condino, εκτός από τις
λεκάνες απορροής των χειµάρρων Adanà και Palvico
Zona Torrente Palvico
— Η περιοχή της λεκάνης απορροής του χειµάρρου Palvico έως ένα φράγµα που έχει κατασκευαστεί από σκυρόδεµα και
πέτρες
5.3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΜΟΝΤΕ ΣΤΙΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
Zona Torrente Astico
— Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταµού Astico, από τις πηγές του (στην αυτόνοµη επαρχία του Trento και
στην επαρχία της Vicenza, περιφέρεια Veneto) έως το φράγµα που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Pedescala στην
επαρχία της Vicenza.
Το τµήµα κατάντη του ποταµού Astico, µεταξύ του φράγµατος που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Pedescala και του
φράγµατος Pria Maglio, θεωρείται ενδιάµεση ζώνη.
5.4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ UMBRIA ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
Zona Fosso DE Monterivoso: Η λεκάνη απορροής υδάτων του ποταµού Monterivoso από τις πηγές του έως τα αδιάβατα φράγµατα κοντά στο Ferentillo
5.5. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡ∆ΙΑΣ ΤΗΝ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002
ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
Zona Val Brembana: Η λεκάνη απορροής υδάτων του ποταµού Brembo από τις πηγές του έως το αδιάβατο φράγµα
στην κοινότητα Ponte S. Pietro
5.6. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡ∆ΙΑΣ ΣΤΙΣ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
Zona Valle DE Torrente Venina: Η λεκάνη απορροής του ποταµού Vienna από την πηγή του έως τα ακόλουθα όρια
— δυτικά: κοιλάδα Livrio
— νότια: Alpi (Άλπεις) Orobie από τη διάβαση Publino έως την κορυφή Redorta
— ανατολικά: κοιλάδες Armisa και Armisola
6.

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

6.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕΗ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΪΟΥ 1995 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
— Όλες τις ηπειρωτικές και παράκτιες περιοχές της ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ εκτός από:
— την επαρχία Åland
— την υπό περιορισµό περιοχή στην Pyhtää
— την υπό περιορισµό περιοχή που καλύπτει τους δήµους Uusikaupunki, Pyhäranta και Rauma
6.2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ ΣΤΙΣ 29
ΜΑΪΟΥ 1995, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ, ΤΗΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002, ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ
2002, ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2003, ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΗΣ 20ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003, ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
— Το σύνολο της ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ÅLAND
— Την υπό περιορισµό περιοχή στην PYHTÄÄ
— Την υπό περιορισµό περιοχή που καλύπτει τους δήµους Uusikaupunki, Pyhäranta και Rauma.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΝΟΣΟΥΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΝ
1.

ΙΤΑΛΙΑ

1.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΤΗΣ FRIULI VENEZIA GIULIA, ΕΠΑΡΧΙΑ UDINE
ΣΤΙΣ 2 ΜΑΪΟΥ 2000 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
Εκµεταλλεύσεις στην υδρογραφική λεκάνη του ποταµού Tagliamento:
— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio
1.2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ VENETO ΣΤΙΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
Εκµεταλλεύσεις στην υδρογραφική λεκάνη του ποταµού Sile:
— Azienda Troticoltura S Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 — Loc. S. Cristina di Quinto
1.3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ VENETO ΣΤΙΣ 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
Την εκµετάλλευση:
— Azienda agricola Bassan Antonio
1.4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΜΟΝΤΕ ΣΤΙΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
Την εκµετάλλευση:
— Incubatoio ittico di valle — Loc Cascina Prelle — Traversella (TO)»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Απριλίου 2004
µε την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εµπορία ορισµένων σπόρων του είδους Glycine max, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1258]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/329/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002,
περί εµπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Στην Ιταλία, η ποσότητα των διαθέσιµων σπόρων σόγιας
(Glycine max) που είναι κατάλληλοι για τις εθνικές κλιµατολογικές συνθήκες και ικανοποιούν τις απαιτήσεις περί
βλαστικής ικανότητας της οδηγίας 2002/57/ΕΚ είναι ανεπαρκής και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις
ανάγκες του εν λόγω κράτους µέλους.
∆εν είναι δυνατόν να καλυφθεί ικανοποιητικά η ζήτηση για
σπόρους τους είδους αυτού µε σπόρους από άλλα κράτη
µέλη ή από τρίτες χώρες που να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/57/ΕΚ.
Εποµένως, πρέπει να δοθεί στην Ιταλία άδεια να επιτρέπει
την εµπορία σπόρων αυτού του είδους που υπόκεινται σε
λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για µια περίοδο η οποία θα
λήξει στις 15 Ιουνίου 2004.
Επιπροσθέτως, πρέπει να χορηγηθεί άδεια σε άλλα κράτη
µέλη, τα οποία είναι σε θέση να προµηθεύσουν την Ιταλία
µε σπόρους αυτού του είδους, να επιτρέπουν την εµπορία
των σπόρων αυτών, ανεξάρτητα από το εάν η συγκοµιδή του
σπόρου έχει γίνει σε κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα που
καλύπτεται από την οδηγία 2003/17/ΕΚ, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την ισοδυναµία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που διενεργούνται
σε τρίτες χώρες και την ισοδυναµία των σπόρων προς σπορά
που παράγονται σε τρίτες χώρες (2).

Άρθρο 1
Επιτρέπεται η εµπορία στην Κοινότητα σπόρων σόγιας (Glycine
max), οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις βλαστικής
ικανότητας που ορίζονται στην οδηγία 2002/57/ΕΚ, για µια
περίοδο η οποία θα λήξει στις 15 Ιουνίου 2004, σύµφωνα µε τους
όρους που καθορίζονται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης
και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η βλαστική ικανότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον αυτή που
καθορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης·
β) η επίσηµη ετικέτα πρέπει να αναφέρει τη βλαστική ικανότητα η
οποία διαπιστώνεται κατά την επίσηµη εξέταση που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και
ζ) της οδηγίας 2002/57/ΕΚ·
γ) η αρχική διάθεση του σπόρου στην αγορά πρέπει να έχει γίνει
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Κάθε προµηθευτής σπόρων προς σπορά που επιθυµεί να διαθέσει
στην αγορά τους σπόρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης στο κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει ή
στο οποίο πραγµατοποιεί εισαγωγές.
Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος χορηγεί στον προµηθευτή την
άδεια να διαθέσει το σπόρο αυτόν στην αγορά, εκτός εάν:
α) υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις µε τις οποίες αµφισβητείται η ικανότητα του προµηθευτή να διαθέσει στην αγορά την ποσότητα
των σπόρων για την οποία υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης· ή
β) η συνολική ποσότητα που εγκρίνεται για να διατεθεί στην αγορά
σύµφωνα µε τη σχετική παρέκκλιση υπερβαίνει την ανώτατη
ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτηµα.

(5)

Είναι σκόπιµο η Ιταλία να ενεργήσει ως συντονιστής ώστε να
εξασφαλισθεί ότι η συνολική ποσότητα των σπόρων για την
οποία χορηγείται άδεια σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση
δεν υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που προβλέπεται στην
παρούσα απόφαση.

(6)

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

Τα κράτη µέλη συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης.

(1) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(2) ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/403/ΕΚ (ΕΕ L 141 της 7.6.2003 σ. 23).

Η Ιταλία ενεργεί ως κράτος µέλος συντονιστής όσον αφορά το
άρθρο 1 ώστε να εξασφαλισθεί ότι η συνολική ποσότητα των σπόρων για την οποία χορηγείται άδεια δεν υπερβαίνει την ανώτατη
ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτηµα.

Άρθρο 3
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Οποιοδήποτε κράτος µέλος λαµβάνει αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο
2 κοινοποιεί αµέσως στο κράτος µέλος συντονιστή την ποσότητα
την οποία καλύπτει η αίτηση αυτή. Το κράτος µέλος συντονιστής
ενηµερώνει αµέσως το κράτος µέλος από το οποίο έλαβε την κοινοποίηση σχετικά µε το εάν η αδειοδότηση θα έχει ως αποτέλεσµα
την υπέρβαση της ανώτατης ποσότητας.

8.4.2004
Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2004.

Άρθρο 4

Για την Επιτροπή

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή και στα λοιπά
κράτη µέλη τις ποσότητες για τις οποίες χορήγησαν άδειες εµπορίας σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Είδος

Glycine max

Τύπος ποικιλίας

(κατηγορία ωρίµανσης: ηµιόψιµη) Dekabig,
Zen, Atlantic, Lory, Lynda, Magnum, Target
(κατηγορία ωρίµανσης: πρώιµη) Yoda

Ανώτατη ποσότητα
(τόνοι)

Ελάχιστη βλαστική ικανότητα
(% καθαρού σπόρου)

2 250
75
250
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στην οδηγία 2003/113/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης ∆εκεµβρίου 2003, για τροποποίηση των παραρτηµάτων
των οδηγιών του Συµβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, όσον αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων
ορίων για ορισµένα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα σιτηρά, στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης και σε
ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324 της 11ης ∆εκεµβρίου 2003)
Στη σελίδα 28, το παράρτηµα IV έχει ως εξής:
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Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων

i)

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

Linuron

0,05 (*) (p)

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Cyazofamid

EL

1. Καρποί, νωποί, αποξηραµένοι ή άψητοι, συντηρούµενοι µε ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα

2,4-DB
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0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Γκρέιπ-φρουτ
Λεµόνια
Γλυκολέµονα

Πορτοκάλια
Φράπες
Άλλα
ii)

ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ (µε ή χωρίς κέλυφος)
Αµύγδαλα
Καρύδια Βραζιλίας
Ανακάρδια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μανταρίνια (συµπεριλαµβάνονται οι κληµεντίνες
και άλλα υβρίδια)

Κάστανα
Καρύδες
Φουντούκια
Μακαντάµια
Καρύδια πεκάν
Κουκουνάρια
Φιστίκια

Άλλα

8.4.2004

Κοινά καρύδια

iii)

ΜΗΛΟΕΙ∆Η

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)
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Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία
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Μήλα
EL

Αχλάδια
Κυδώνια
Άλλα
iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
Βερίκοκα

Ροδάκινα (συµπεριλαµβάνονται νεκταρίνια και
παρόµοια υβρίδια)
∆αµάσκηνα
Άλλα
v)

ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια

0,05 (*) (p)
0,5 (p)

Επιτραπέζια σταφύλια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεράσια

Οινοποιήσιµα σταφύλια
β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)

0,01 (*) (p)

γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους)

0,01 (*) (p)

Βατόµουρα
Καρποί ασπροβατοµουριάς
Φράουλες-βατόµουρα

Άλλα

L 104/137

Σµέουρα

2,4-DB

Linuron

δ) Άλλοι µικροί καρποί και µούρα (εκτός από
τους άγριους)

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

0,01 (*) (p)

L 104/138

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων

Μύρτιλλα
EL

Μύρτιλλα µακρόκαρπα
Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή µαύρα)
Πράσινα φραγκοστάφυλα
Άλλα

vi)

Άγρια µούρα και άγριοι καρποί

∆ΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ
Αβοκάντο
Μπανάνες
Χουρµάδες
Σύκα
Ακτινίδια

0,01 (*) (p)
0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ε)

Κουµκουάτ
Λίτσι
Μάνγκο
Ελιές
Καρποί της πασιφλόρας
Ανανάδες

Άλλα

8.4.2004

Papaya

2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγµένα ή αποξηραµένα
i)

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

0,05 (*) (p)

ΡΙΖΩΜΑΤΩ∆Η ΚΑΙ ΚΟΝ∆ΥΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Cyazofamid

8.4.2004

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων

0,01 (*) (p)
EL

Κοκκινογούλια
Καρότα

0,2 (p)

Ρεπανοσέλινα

0,5 (p)

Χρένα

0,2 (p)

0,2 (p)

Παστινάκη

0,2 (p)

0,2 (p)

Ρίζες µαϊντανού

0,2 (p)

0,2 (p)

Άλλα

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

ΒΟΛΒΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κολοκάσια

Ραπάνια
Λαγόχορτα
Γλυκοπατάτες
Γουλιά (είδος κράµβης)
Γογγύλια
Κόνδυλοι της διοσκορέας

ii)

0,01 (*) (p)

Σκόρδα
Κρεµµύδια
Ασκαλώνια (εσαλότ)

Άλλα

L 104/139

Φρέσκα κρεµµύδια (ανοιξιάτικα)

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

L 104/140

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων

α) Σολανώδη
0,2 (p)

EL

Τοµάτες
Πιπεριές
Μελιτζάνες
Άλλα

0,01 (*) (p)

β) Κολοκυνθοειδή µε βρώσιµο φλοιό
0,1 (p)

Αγγουράκια
Κολοκυθάκια
Άλλα

0,01 (*) (p)

γ) Κολοκυνθοειδή µε µη βρώσιµο φλοιό

0,1 (p)

Πεπόνια
Κολοκύθες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αγγούρια

Καρπούζια
Άλλα
δ) Γλυκό καλαµπόκι
iv)

ΚΡΑΜΒΕΣ

0,01 (*) (p)
0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

α) Ανθοκράµβη
Μπρόκολα

Άλλα

8.4.2004

Κουνουπίδια

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

β) Κεφαλωτές κράµβες

8.4.2004

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων

Λάχανα Βρυξελλών
EL

Λάχανα
Άλλα
γ) Φυλλώδεις κράµβες
Κινέζικα λάχανα
Λαχανίδες

δ) Γογγυλοκράµβες
v)

ΦΥΛΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
α) Μαρούλια και παρόµοια

0,05 (*) (p)
0,05 (*) (p)

Κάρδαµο
Λυκοτρίβολο
Μαρούλι

0,01 (*) (p)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άλλα

Σκαρόλα (πικρίδα)
Άλλα
β) Σπανάκια και παρόµοια

0,05 (*) (p)

Σπανάκια
Σέσκουλα
Άλλα
0,05 (*) (p)

δ) Ραδίκι Witloof

0,05 (*) (p)

L 104/141

γ) Νεροκάρδαµο

ε)

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

Αρωµατικά φυτά

L 104/142

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων

Σκαντζίκι

Μαϊντανός

1 (p)

Φύλλα σέλινου

1 (p)

Άλλα
vi)

EL

Σχοινόπρασο

0,05 (*) (p)

ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Φασόλια (µε το λοβό)
Φασόλια (χωρίς λοβό)

0,1 (p)

Μπιζέλια (µε το λοβό)
Μπιζέλια (χωρίς λοβό)
Άλλα
vii)

0,1 (p)
0,05 (*) (p)

ΣΤΕΛΕΧΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)
Σπαράγγια
Άγριες αγγινάρες
Σέλινα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0,2 (p)

0,1 (p)

Μάραθο
Αγγινάρες
Πράσα
Ραβέντι
Άλλα
viii) ΕΙ∆Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

β) Άγρια µανιτάρια

0,05 (*) (p)

8.4.2004

α) Καλλιεργούµενα µανιτάρια

0,05 (*) (p)

2,4-DB

Linuron

Pendimethalin

Imazamox

Oxasulfuron

Ethoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,1 (*) (p)

0,1 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

6. ΤΣΑΪ (αποξηραµένα φύλλα και στελέχη τα οποία
έχουν υποστεί ζύµωση ή όχι του Camellia sinensis)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

7. ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραµένος), συµπεριλαµβανοµένων των δισκίων λυκίσκου και της µη συµπυκνωµένης σκόνης

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

3. ΟΣΠΡΙΑ

8.4.2004

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων

Φασόλια
EL

Φακές
Μπιζέλια
Άλλα
4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
Λινόσπορος
Αραχίδες

Σπέρµατα σουσαµιού
Σπέρµατα ηλιάνθου
Σπέρµατα ελαιοκράµβης
Σπόροι σόγιας
Σινάπι
Βαµβακόσπορος
Άλλα
5. ΓΕΩΜΗΛΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σπέρµατα παπαρούνας

Πρώιµα γεώµηλα
εδώδιµα γεώµηλα

L 104/143

(*) Αναφέρεται στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισµού.
(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειµµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: εκτός αν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό, αρχίζοντας να ισχύει στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.»

