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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί των στατιστικών ερευνών που θα διενεργηθούν από τα κράτη µέλη για τον προσδιορισµό του

δυναµικού παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων ειδών οπωροφόρων δένδρων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 2,

                                                
1 ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 212.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της � (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της � (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η Επιτροπή, για την εκπλήρωση της αποστολής που της έχει ανατεθεί από τη συνθήκη καθώς

και από τις κοινοτικές διατάξεις περί κοινής οργάνωσης των αγορών στον τοµέα των

οπωροκηπευτικών, έχει ανάγκη από ακριβή πληροφόρηση επί του δυναµικού παραγωγής των

δενδρώνων ορισµένων ειδών οπωροφόρων δένδρων στην Κοινότητα και από µεσοπρόθεσµες

προβλέψεις για την παραγωγή και την προσφορά στις αγορές. Η εν λόγω αποστολή έχει

αναληφθεί προς το παρόν από την Επιτροπή στα πλαίσια της οδηγίας 76/625/ΕΟΚ του

Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου 1976, περί των στατικών ερευνών που θα διενεργηθούν από τα

κράτη µέλη για τον προσδιορισµό του δυναµικού παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων

ειδών οπωροφόρων δένδρων 1. Με αφορµή τις νέες τροποποιήσεις και χάριν σαφήνειας,

κρίνεται σκόπιµη η κατάργηση της οδηγίας αυτής και η αντικατάστασή της από την παρούσα

οδηγία.

(2) Θεωρείται σκόπιµο να προβαίνουν όλα τα κράτη µέλη σε έρευνες περί των δενδρώνων

οπωροφόρων δένδρων του ίδιου είδους συγχρόνως, σύµφωνα µε τα ίδια κριτήρια και µε την

ίδια περίπου ακρίβεια. Οι νέοι δενδρώνες φθάνουν στην πλήρη απόδοσή τους µετά από

ορισµένο αριθµό ετών. Οι έρευνες αυτές ενδείκνυται συνεπώς να επαναλαµβάνονται ανά

πενταετία, προκειµένου να λαµβάνονται έγκυρα στοιχεία σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής,

λαµβανοµένων υπόψη και των οπωροφόρων δένδρων που δεν αποδίδουν ακόµη καρπούς.

                                                
1 ΕΕ L 218 της 11.8.1976, σ. 10. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

1999/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 16 της 21.1.2000,
σ. 72).
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(3) Επιδιώκεται να γίνεται οµοιόµορφη έρευνα σε κάθε κράτος µέλος για τις κυριότερες ποικιλίες

κάθε είδους οπωροφόρων, µε σκοπό τον προσδιορισµό µίας όσο το δυνατόν πληρέστερης

υποδιαίρεσης ανά ποικιλία.

(4) Από την πείρα που αποκτήθηκε από τις προηγούµενες έρευνες περί των δενδρώνων

οπωροφόρων δένδρων, κρίνεται αναγκαίο να εισαχθεί κάποια ελαστικότητα όσον αφορά τις

µεθόδους έρευνας που χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη, αλλά να διαφυλαχθεί και η

συγκρισιµότης των δεδοµένων των διαφόρων κρατών µελών.

(5) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η ύπαρξη αξιόπιστων και

ολοκληρωµένων στατιστικών για το δυναµικό παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων ειδών

οπωροφόρων δένδρων στην Κοινότητα και η διατύπωση µεσοπρόθεσµων προβλέψεων για

την κοινοτική παραγωγή και προσφορά είναι δυνατόν, να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη

µέλη, και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο λόγω των

αποτελεσµάτων της δράσης, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή

της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα

αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(6) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

1. Τα κράτη µέλη διεξάγουν, καθ� όλη τη διάρκεια του 2002, και εν συνεχεία ανά πενταετία,

έρευνες σχετικά µε τους δενδρώνες ορισµένων ειδών οπωροφόρων δένδρων που καλλιεργούνται

στην επικράτειά τους.

2. Ερευνώνται τα ακόλουθα είδη :

α) Επιτραπέζια µήλα

β) Επιτραπέζια αχλάδια

γ) Ροδάκινα

δ) Βερίκοκα

ε) Πορτοκάλια

στ) Λεµόνι

ζ) Εσπεριδοειδή µικρόκαρπα

Τα είδη υπό έρευνα στα διάφορα κράτη µέλη αναφέρονται στον πίνακα που περιλαµβάνεται στο

Παράρτηµα.

Ο κατάλογος των ειδών υπό έρευνα καθώς και ο πίνακας του Παραρτήµατος µπορούν να

τροποποιηθούν µε τη διαδικασία του άρθρου 8, παράγραφος 2.

Η καταγραφή των δενδρώνων µε ποικιλίες µήλων και αχλαδιών που δεν προορίζονται για

επιτραπέζια χρήση είναι προαιρετική.
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3. Η έρευνα αφορά όλες τις εκµεταλλεύσεις µε φυτείες οπωροφόρων, εφόσον τα παραγόµενα

φρούτα προορίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την αγορά.

Η έρευνα επεκτείνεται στις αµιγείς και στις µικτές καλλιέργειες, δηλαδή στους δενδρώνες

οπωροφόρων δένδρων πολλών ειδών εκ των αναφεροµένων στην παράγραφο 2, πρώτο εδάφιο ή

ενός ή περισσότερων από αυτά τα είδη σε συνδυασµό µε άλλα είδη.

4. Η έρευνα µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά τρόπο εξαντλητικό ή µε τυχαία δειγµατοληψία, µε

βάση τα κριτήρια του άρθρου 3.

Άρθρο 2

1. Οι αναφερόµενες στο άρθρο 1 έρευνες πρέπει να οργανώνονται κατά τρόπον ώστε τα

αποτελέσµατα να δύνανται να παρουσιασθούν µε διάφορους συνδυασµούς των ακόλουθων

χαρακτηριστικών.

A. Ποικιλία φρούτων

Πρέπει να καθορίζονται, κατά είδος φρούτων και κατά σειρά σπουδαιότητας, αρκετές

ποικιλίες ώστε, για κάθε κράτος µέλος, να δύναται να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά, για κάθε

ποικιλία, τουλάχιστον το 80% της ολικής φυτευµένης έκτασης µε οπωροφόρα δένδρα του εν

λόγω είδους και, εν πάση περιπτώσει, όλες οι ποικιλίες που αντιπροσωπεύουν το 3% ή και

περισσότερο της ολικής έκτασης της φυτευµένης µε οπωροφόρα δένδρα του εν λόγω είδους.

B. Ηλικία των δένδρων

Η ηλικία των δένδρων πρέπει να υπολογίζεται από την περίοδο της φύτευσής τους στον αγρό.

Η εποχή φύτευσης που εκτείνεται από το φθινόπωρο έως την άνοιξη πρέπει να θεωρείται

ενιαία περίοδος.
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Γ. Φυτευµένη έκταση, αριθµός δένδρων και πυκνότητα φύτευσης

Η πυκνότητα φύτευσης δύναται να καταγραφεί αµέσως ή να προσδιορισθεί µέσω

υπολογισµού που βασίζεται στην φυτευµένη έκταση.

2. Οι όροι εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 8,

παράγραφος 2.

Άρθρο 3

1. Στην περίπτωση δειγµατοληπτικής έρευνας, το δείγµα πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον

το 95% της φυτευµένης µε οπωροφόρα δένδρα έκτασης. Στις εκτάσεις που δεν καλύπτονται από τη

δειγµατοληψία, οι υπολογισµοί γίνονται κατ� εκτίµηση.

2. Όσον αφορά τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών ερευνών, τα κράτη µέλη µεριµνούν

ώστε το δειγµατοληπτικό σφάλµα να είναι έως 3% σε επίπεδο εµπιστοσύνης 68% για το σύνολο

της εθνικής έκτασης της φυτευµένης µε οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να περιορίσουν, και εφόσον είναι

αναγκαίο, να υπολογίσουν τα σφάλµατα των παρατηρήσεων για το σύνολο της φυτευµένης

έκτασης µε οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους.

4. Οι όροι εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 8,

παράγραφος 2.
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Άρθρο 4

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν το ταχύτερο δυνατόν στην Επιτροπή τα αποτελέσµατα των

ερευνών τους, και οπωσδήποτε έως την 1η Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος

διεξαγωγής της έρευνας.

2. Τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται κατά ζώνες παραγωγής.

Τα όρια των ζωνών παραγωγής που ορίζονται για τα κράτη µέλη, καθορίζονται µε τη διαδικασία

του άρθρου 8, παράγραφος 2.

3. Τα διαπιστούµενα σφάλµατα παρατήρησης και δειγµατοληψίας, που αναφέρονται στο

άρθρο 3, ανακοινώνονται πριν από την 1η Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί τη διεξαγωγή της

έρευνας.

4. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή µεθοδολογική έκθεση σχετικά µε τη διεξαγωγή

της έρευνας, το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος διεξαγωγής της

έρευνας.

Άρθρο 5

Τα κράτη µέλη που διαθέτουν ετήσιες πληροφορίες :

α) για τις εκτάσεις οπωροφόρων δένδρων η εκρίζωση των οποίων πραγµατοποιήθηκε στο

έδαφός τους, και

β) για τους νέους δενδρώνες οπωροφόρων στο έδαφός τους,

ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες αυτές, το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους

που ακολουθεί το έτος αναφοράς.
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Άρθρο 6

Η Επιτροπή µελετά, µέσω διαβουλεύσεων και διαρκούς συνεργασίας µε τα κράτη µέλη :

α) τα παρασχεθέντα αποτελέσµατα των ερευνών,

β) τα τεχνικά προβλήµατα που ετέθησαν ιδίως κατά την προετοιµασία και τη διεξαγωγή των

ερευνών,

γ) τη σηµασία των αποτελεσµάτων των ερευνών.

Άρθρο 7

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, εντός προθεσµίας ενός

έτους µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των ερευνών από τα κράτη µέλη, έκθεση σχετικά

µε την εµπειρία που αποκτήθηκε από τη διεξαγωγή της έρευνας.

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, που συνεστήθη

µε την απόφαση 72/279/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε

3 µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

                                                
1 ΕΕ L 179 της 7.8.1972, σ. 1.
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Άρθρο 9

Η οδηγία 76/625/ΕΟΚ καταργείται µε ισχύ από ����. *.

Κάθε αναφορά στην οδηγία 76/625/ΕΟΚ θεωρείται ως αναφορά στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 10

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις � *. Ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της

αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
* Τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙ∆Η ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Μήλα Αχλάδια Ροδάκινα Βερίκοκα Πορτοκάλια Λεµόνια Εσπεριδοειδή

µικρόκαρπα

Βέλγιο X X

∆ανία X X

Γερµανία X X

Ελλάδα X X X X X X X

Ισπανία X X X X X X X

Γαλλία X X X X X X X

Ιρλανδία X

Ιταλία X X X X X X X

Λουξεµβούργο X X

Κάτω Χώρες X X

Αυστρία X X X X

Πορτογαλία X X X X X X X

Φινλανδία X

Σουηδία X X

Ηνωµένο
Βασίλειο

X X

________________________
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου για τις στατιστικές έρευνες που θα διεξαχθούν από τα
κράτη µέλη προκειµένου να καθορισθεί το δυναµικό παραγωγής των
δενδρώνων ορισµένων ειδών οπωροφόρων δένδρων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 24 Νοεµβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε, βάσει του άρθρου 285 της Συνθήκης, πρόταση

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τις στατιστικές έρευνες

προκειµένου να καθορισθεί το δυναµικό παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων ειδών

οπωροφόρων δένδρων.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2001.

3. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση κατά τη σύνοδό του της 8ης Νοεµβρίου 2001,

σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

4. Στόχος της πρότασης είναι η κατάργηση της οδηγίας 76/625/ΕΟΚ και η αντικατάστασή της

από µια νέα οδηγία, απλούστερη και σαφέστερη κατά την εφαρµογή.

Η πρόταση προβλέπει µεγαλύτερη ευελιξία ιδίως όσον αφορά τη µεθοδολογία της έρευνας

και το χρόνο διεξαγωγής της. Προς τούτο, το όριο αντικαθίσταται από καθορισµένο στόχο

όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος και τα κράτη µέλη δύνανται να

επιλέξουν την πλέον κατάλληλη χρονική στιγµή για τη διεξαγωγή της έρευνας, µε µόνη

υποχρέωση την τήρηση της προθεσµίας διαβίβασης των αποτελεσµάτων στην Επιτροπή.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

5. Λαµβάνοντας υπόψη του τους ως άνω στόχους, το Συµβούλιο ενέκρινε επί της ουσίας την

πρόταση της Επιτροπής εισάγοντας ορισµένες τροποποιήσεις, οι οποίες αιτιολογούνται

κατωτέρω. Οι περισσότερες από αυτές βασίζονται σε τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, ιδίως στους καίριους τοµείς της πρότασης, όπως ο κατάλογος των ειδών που

θα ερευνηθούν, οι ποικιλίες που θα ερευνηθούν καθώς και η βάση µέτρησης της πυκνότητας

φύτευσης.
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Επίσης, στόχος του Συµβουλίου είναι να διευκρινισθεί το πεδίο ορισµένων διατάξεων, ιδίως

όσων αφορούν τις προθεσµίες διαβίβασης ή ανακοίνωσης στην Επιτροπή (άρθρο 4,

παράγραφος 4 και άρθρο 5, στοιχείο β) καθώς και να υπάρξουν ορισµένες προσαρµογές όσον

αφορά τη διατύπωση (άρθρο 1, παράγραφος 3 και άρθρο 3, παράγραφος 1).

6. Αιτιολογική παράγραφος 5

Το Συµβούλιο επιθυµεί να διευρυνθεί ο στόχος που αφορά τη διάθεση αξιόπιστων και

ολοκληρωµένων στατιστικών για το δυναµικό παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων ειδών

οπωροφόρων δένδρων ώστε να περιλαµβάνει και την παραγωγή που δεν προορίζεται για την

κοινοτική αγορά.

7. Άρθρο 1, παράγραφος 1

Για την αποφυγή ασαφειών, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η πρώτη έρευνα πρέπει να

διεξαχθεί το 2002.

8. Άρθρο 1, παράγραφος 2

Στην παρούσα φάση, δεν είναι εφικτό να κατασταθούν υποχρεωτικές οι έρευνες για τους

καρπούς µε κέλυφος, αλλά τα κράτη µέλη που έχουν ένα ορισµένο όγκο παραγωγής καρπών

αυτού του είδους δεσµεύθηκαν να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να συλλέξουν σχετικά

στοιχεία.

9. Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο ζ)

Το Συµβούλιο ακολούθησε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διέγραψε την

παρένθεση µε τα παραδείγµατα µικρόκαρπων εσπεριδοειδών. Οι καρποί αυτοί δεν

παρουσιάζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά ώστε να κατατάσσονται στο ίδιο στοιχείο.

10. Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 3

Όπως ελέχθη ανωτέρω, στην παράγραφο 8, το Συµβούλιο δεν κατέστησε υποχρεωτική την

έρευνα για τους καρπούς µε κέλυφος· αντίθετα, ακολούθησε την πρόταση του Κοινοβουλίου

να επιτραπεί η τροποποίηση του καταλόγου καθώς και του πίνακα του παραρτήµατος, µέσω

της διαδικασίας διαχείρισης.
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11. Άρθρο 1, παράγραφος 3

Το Συµβούλιο αντικατέστησε τις λέξεις «για πώληση» µε τις λέξεις «για την αγορά» για να

επισηµάνει ότι πρόκειται για επαγγελµατική πώληση.

12.  Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο Α

Το Συµβούλιο απέρριψε την αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ληφθούν υπόψη τα

ριζώµατα στις έρευνες, διότι στόχος της οδηγίας είναι να τηρείται η Επιτροπή ενήµερη όσον

αφορά το δυναµικό παραγωγής ορισµένων ειδών οπωροφόρων δένδρων στην Κοινότητα

ώστε να µπορέσει να πληρώσει τις προϋποθέσεις που απορρέουν από την κοινή οργάνωση

των αγορών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών καθώς και από τη Συνθήκη.

Η επέκταση των ερευνών στο ρίζωµα, καίτοι ενδιαφέρει τους φυτοκόµους, δεν θα είχε

επίπτωση στη διαχείριση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

13.  Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο Β

Το Συµβούλιο διέγραψε την αναφορά στον «επανεµβολιασµό», πράγµα που επιτρέπει την

επίτευξη περισσότερο αξιόπιστων αποτελεσµάτων.

14. Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο Γ

Καθ� υπόδειξιν του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο διέγραψε τη λέξη «καθαρή» όσον αφορά τη

«φυτευµένη έκταση». Πράγµατι, εφόσον διασφαλίζεται η σύγκριση των αποτελεσµάτων, η

µέθοδος µέτρησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί βάσει της φυτευµένης επιφάνειας, καθαρής ή

µικτής.

15. Άρθρο 3, παράγραφος 4

Το Συµβούλιο προσέθεσε την παράγραφο αυτή ώστε τα τεχνικά ζητήµατα τα οποία αφορά το

συγκεκριµένο άρθρο να µπορούν να επιλύονται σε επίπεδο επιτροπής διαχείρισης.
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16. Άρθρο 9

Προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο η παλαιά οδηγία να θεωρηθεί καταργηθείσα πριν

λήξει η προθεσµία µεταφοράς της νέας οδηγίας, το Συµβούλιο διευκρίνισε, στο άρθρο 9, την

ηµεροµηνία κατάργησης που αντιστοιχεί στην έναρξη ισχύος της οδηγίας, σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 10.

Άλλωστε, το Συµβούλιο επεσήµανε ότι οι πράξεις εφαρµογής της οδηγίας 76/625/ΕΟΚ δεν

καταργούνται αυτόµατα µετά την κατάργηση της παλαιάς οδηγίας.

IV. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή του θέση, η οποία περιέχει τις ανωτέρω τροποποιήσεις,

λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τη γνώµη που έδωσε το Κοινοβούλιο µετά την πρώτη

ανάγνωση, ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της πρότασης της Επιτροπής. Οι

τροποποιήσεις αυτές ενεκρίθησαν από το εν λόγω θεσµικό όργανο.

_______________
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2000/0291 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των στατιστικών ερευνών που απαιτούνται για

τον καθορισµό του δυναµικού παραγωγής των δενδρώνων ορισµένων ειδών
οπωροφόρων δέντρων 

1. Ιστορικό πλαίσιο

Πρόταση που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο

(COM(2000) 753 τελικό - 2000/0291 (COD) 23 Νοεµβρίου 2000

Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (1η ανάγνωση) 13 Ιουνίου 2001

Έκδοση κοινής θέσης από το Συµβούλιο 8 Νοεµβρίου 2001

2. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής

� Η οδηγία 76/625/ΕΟΚ του Συµβουλίου, περί των στατιστικών ερευνών που
απαιτούνται για τον καθορισµό του δυναµικού παραγωγής των δενδρώνων
ορισµένων ειδών οπωροφόρων δένδρων1, έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη µέλη
να διεξαγάγουν πέντε έρευνες πενταετίας για το εν λόγω θέµα.

� Η εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή της οδηγίας κατέστησε επιτακτική
την ανάγκη εισαγωγής µεγαλύτερης ελαστικότητας όσον αφορά τις πρακτικές
πτυχές διεξαγωγής της έρευνας.

� Η συνεκτίµηση της ανάγκης αυτής έδωσε στην Επιτροπή την ευκαιρία να προβεί
στη σύνταξη µίας νέας οδηγίας, η ανάγνωση και η εφαρµογή της οποίας θα είναι
κατά πολύ απλούστερες και σαφέστερες σε σύγκριση µε ένα παλαιό και
κατ’επανάληψη τροποποιηµένο κείµενο.

� Τα στοιχεία ελαστικότητας που εισάγονται στο προτεινόµενο κείµενο αφορούν,
κυρίως, τα ακόλουθα σηµεία :

– Mεθοδολογία της έρευνας : αντικατάσταση του ανελαστικού κατωφλίου από ένα
στόχο που θα καθορίζεται µε βάση την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος.

– Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας : καταργείται η προηγούµενη σταθερή περίοδος
(άνοιξη). Ο µοναδικός περιορισµός που τίθεται αφορά το χρόνο διαβίβασης των

                                                
1 ΕΕ L 218 της 11.8.1976, σ. 10.
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αποτελεσµάτων στην Επιτροπή. Η ελαστικότητα αυτή επιτρέπει στα κράτη µέλη
να επιλέγουν την πλέον πρόσφορη ηµεροµηνία για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

3. Παρατηρήσεις στην κοινή θέση

3.1. Θέµατα γενικού χαρακτήρα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, σε πρώτη ανάγνωση, την πρόταση της
Επιτροπής µε δύο τροπολογίες. Η διάρθρωση των εν λόγω τροπολογιών είναι αρκετά
σύνθετη επειδή αφορούν διαφορετικά θέµατα στο πλαίσιο του ίδιου άρθρου.

Τροπολογία 1, 

Άρθρο 1, 

α) ∆ιαγραφή του καταλόγου παραδειγµάτων µικρόκαρπων εσπεριδοειδών·

β) Εισαγωγή 5 νέων ειδών που πρέπει να αποτελούν αντικείµενο έρευνας
(αµύγδαλα, χαρούπια, φουντούκια, καρύδια, κάστανα).

γ) ∆υνατότητα τροποποίησης του καταλόγου των ειδών που πρέπει να αποτελούν
αντικείµενο έρευνας µέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 2, 

Άρθρο 2, 

A. Προσθήκη του υποκειµένου στις µεταβλητές που πρέπει να αποτελούν
αντικείµενο έρευνας·

B. ∆ιαγραφή της αναφοράς στον επανεµβολιασµό όσον αφορά την ηλικία των
δένδρων·

Γ. ∆ιαγραφή του όρου « καθαρής » όσον αφορά την έκταση που πρέπει να αποτελεί
αντικείµενο έρευνας.

Η Επιτροπή αποδέχεται ένα µέρος των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
και συγκεκριµένα :

– Τροπολογία 1, σηµεία α) και γ) ·

– Τροπολογία 2, σηµεία B και Γ.

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα τµήµατα
των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτά από την
Επιτροπή.

Αντιθέτως, όσον αφορά την εισαγωγή 5 νέων ειδών που πρέπει να αποτελούν
αντικείµενο έρευνας καθώς και την προσθήκη του υποκειµένου στις µεταβλητές που
πρέπει να αποτελούν αντικείµενο έρευνας, η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι, πριν
επιβαρυνθεί η έρευνα πενταετίας για τα οπωροφόρα δένδρα, είναι σκόπιµο να
διεξάγονται, πριν από κάθε επέκταση της τρέχουσας έρευνας, τεχνικές συζητήσεις
µε τα κράτη µέλη, πιλοτικές έρευνες κλπ. Στο σηµείωµα έγκρισης της οδηγίας εκ
µέρους του Συµβουλίου επισυνάπτεται δήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το θέµα
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αυτό. Εξάλλου, στο σηµείο αυτό το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη της
Επιτροπής.

3.2. Αποφάσεις σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνέχεια
της πρώτης ανάγνωσης

3.2.1. Σηµεία που έγιναν δεκτά από την Επιτροπή και συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση

Τροπολογία 1 - Η Επιτροπή εγκρίνει το τµήµα που αφορά τη διαγραφή των
παραδειγµάτων µικρόκαρπων εσπεριδοειδών καθώς και εκείνο που αφορά τη
δυνατότητα τροποποίησης, µέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, του πίνακα µε τα
είδη που πρέπει να αποτελούν αντικείµενο έρευνας, ο οποίος παρατίθεται στο
παράρτηµα της πρότασης. Πράγµατι, η εν λόγω τροπολογία εισάγει στο προτεινόµενο
κείµενο αρκετή ελαστικότητα.

Τροπολογία 2 - Η Επιτροπή αποδέχεται το τµήµα που αφορά την κατάργηση των
αναφορών στον « επανεµβολιασµό » και στην « καθαρή έκταση ». Πράγµατι, κατά
τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. 

3.2.2. Σηµεία που έγιναν δεκτά από την Επιτροπή αλλά δεν συµπεριλήφθηκαν στην κοινή
θέση (θέση της Επιτροπής).

Ουδέν

3.3. Nέες διατάξεις που εισάγονται από το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής.

Στο άρθρο 3, προστίθεται η παράγραφος 4 :

« Οι όροι εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε βάση τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8. »

Η Επιτροπή συµφωνεί µε το προτεινόµενο κείµενο επειδή κατά τον τρόπο αυτό
επιτρέπεται η επίλυση των τεχνικών ζητηµάτων που συνδέονται µε την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 3 µέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Το Συµβούλιο αναδιατύπωσε, επίσης, ορισµένα µέρη του κειµένου για την καλύτερη
κατανόησή του. 

3.4. Προβλήµατα επιτροπολογίας που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία έκδοσης της κοινής
θέσης (και της θέσης που εξέδωσε η Επιτροπή).

Ουδέν.

4. Συµπέρασµα

Για τους προαναφερόµενους λόγους, η Επιτροπή εκφράζει ευνοϊκή γνώµη για την
κοινή θέση του Συµβουλίου που εγκρίθηκε µε οµοφωνία. 


