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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει επανειληµµένα τονίσει την σαφή προτίµησή του για την
προσχώρηση µιας ενωµένης Κύπρου. Μέχρι στιγµής, ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί συνολικός
διακανονισµός.
“Ο συνολικός διακανονισµός του κυπριακού προβλήµατος” όπως ολοκληρώθηκε από τον
Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Κόφι Άναν, εγκρίθηκε από το εκλογικό σώµα των
Τουρκοκυπρίων κατά τα ξεχωριστά δηµοψηφίσµατα που διεξήχθησαν ταυτόχρονα στις 24
Απριλίου 2004. Μετά την ψήφο των Τουρκοκυπρίων, ο Γενικός Γραµµατέας των ΗΕ,
αναφερόµενος στην αποστολή του καλών υπηρεσιών στην Κύπρο1, εξέφρασε την ελπίδα του
ότι τα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ «µπορούν να δώσουν ισχυρό µήνυµα σε όλα
τα κράτη ώστε να συνεργαστούν, τόσο διµερώς όσο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισµών, για
να εξαλείψουν τους περιττούς περιορισµούς και φραγµούς που οδηγούν στην αποµόνωση των
Τουρκοκυπρίων και εµποδίζουν την ανάπτυξή τους» (παρ. 93).
Μετά το αποτέλεσµα των δηµοψηφισµάτων, το Συµβούλιο προέβη, στις 26 Απριλίου 2004,
στην ακόλουθη δήλωση :
«Η Τουρκοκυπριακή Κοινότητα εξέφρασε την σαφή της επιθυµία για ένα µέλλον εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να θέσει τέρµα στην αποµόνωση της
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου ενθαρρύνοντας
την οικονοµική ανάπτυξη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας. Το Συµβούλιο κάλεσε την
Επιτροπή να υποβάλει συνολικές προτάσεις για το σκοπό αυτό, µε ιδιαίτερη έµφαση στην
οικονοµική ολοκλήρωση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών των δύο κοινοτήτων τόσο
µεταξύ τους όσο και µε την ΕΕ».
Το συνηµµένο σχέδιο πρότασης κανονισµού του Συµβουλίου ανταποκρίνεται στην
πρόσκληση του Συµβουλίου και προωθεί ένα σηµαντικό µέτρο µε στόχο τον τερµατισµό της
οικονοµικής αποµόνωσης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας δεδοµένου ότι διευκολύνει το
εµπόριο µεταξύ του βορείου τµήµατος της Κύπρου και του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ.
Το συνηµµένο σχέδιο πρότασης προβλέπει ένα προτιµησιακό καθεστώς για εµπορεύµατα που
εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, και περιέχει, µεταξύ άλλων, λεπτοµερείς
κανόνες σχετικά µε τα έγγραφα που θα πιστοποιούν την καταγωγή των εµπορευµάτων, και θα
εκδίδονται από το Τουρκοκυπριακό Εµπορικό Επιµελητήριο ή άλλον δεόντως
εξουσιοδοτηµένο φορέα, καθώς και κανόνες σχετικά µε τους φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους,
την ασφάλεια των τροφίµων και των προϊόντων, τα θέµατα φορολογίας, τις υποχρεώσεις
κοινοποίησης και τα µέτρα διασφάλισης στην περίπτωση που διαπιστωθούν
αναποτελεσµατική συνεργασία, παρατυπίες ή απάτη. Για το προτιµησιακό καθεστώς,
προτείνεται να λάβει τη µορφή συστήµατος δασµολογικών ποσοστώσεων που θα συσταθούν
µε σκοπό να ενθαρρυνθεί η οικονοµική ανάπτυξη και παράλληλα να αποφευχθεί η
δηµιουργία τεχνητών εµπορικών ρευµάτων ή η διευκόλυνση της απάτης.
Σηµειώνεται ότι ο παρών κανονισµός καλύπτει το εµπόριο και όχι άλλα θέµατα όπως οι
µεταφορές. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισµός δεν θίγει την τήρηση των απαιτήσεων που
απορρέουν από διεθνείς κανόνες σχετικά µε την ασφάλεια των θαλάσσιων και των
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αεροπορικών µεταφορών. Επιπλέον, στο βαθµό που δεν καθορίζονται ειδικοί όροι, ισχύουν οι
γενικοί κανόνες που διέπουν το εξωτερικό εµπόριο της Κοινότητας, περιλαµβανοµένου, για
παράδειγµα, του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 339/93 σχετικά µε τους ελέγχους της πιστότητας
των εµπορευµάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την
ασφάλεια των προϊόντων .
Νοµική βάση για τον παρόντα κανονισµό µπορεί να είναι µόνο το άρθρο 133 της συνθήκης
ΕΚ. Την 1η Μαΐου 2004, η Κύπρος κατέστη κράτος µέλος ως προς το σύνολο της
επικράτειάς της. Ωστόσο, η εφαρµογή του κεκτηµένου αναστέλλεται στις περιοχές οι οποίες
δεν βρίσκονται υπό τον αποτελεσµατικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
(«οι περιοχές») σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου 10 της Πράξης
Προσχώρησης. Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας, ο
οποίος προσδιορίζει το τελωνειακό έδαφος της ΕΚ, δεν εφαρµόζεται στις «περιοχές». Κατά
συνέπεια, το εµπόριο µε τις «περιοχές» βασίζεται στους κανόνες που εφαρµόζονται στις
τρίτες χώρες. Η κατάσταση αυτή δεν είναι µοναδική. Υπάρχουν και άλλα εδάφη της ΕΕ τα
οποία δεν περιλαµβάνονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ. Όσον αφορά τη Θέουτα και
Μελλίλα και το Γιβραλτάρ, εκτός από ειδικούς κανόνες, υπάρχουν και εµπορικοί κανόνες
που βασίζονται στο άρθρο 133 της συνθήκης ΕΚ, ενώ όσον αφορά τα εδάφη Büsingen,
Campione d'Italia και Helgoland ισχύουν γενικά οι σχετικοί κανόνες για τις τρίτες χώρες.
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,2
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει επανειληµµένα υπογραµµίσει τη σαφή προτίµησή του
για προσχώρηση µιας ενωµένης Κύπρου. Μέχρι στιγµής όµως, δεν έχει επιτευχθεί
συνολικός διακανονισµός. ΄Εχοντας υπόψη ότι η Τουρκοκυπριακή Κοινότητα στο
δηµοψήφισµα για µια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήµατος, όπως
προτάθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα των ΗΕ, εξέφρασε τη σαφή της επιθυµία για
ένα µέλλον εντός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, το Συµβούλιο στις 26 Απριλίου 2004
εξέφρασε τη βούλησή του να θέσει τέρµα στην αποµόνωση της Τουρκοκυπριακής
Κοινότητας και να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου ενθαρρύνοντας την
οικονοµική ανάπτυξη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας. Το Συµβούλιο κάλεσε την
Επιτροπή να παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για το σκοπό αυτό.

(2)

Εν αναµονή διακανονισµού, η εφαρµογή του κεκτηµένου έχει ανασταλεί σύµφωνα µε
το άρθρο 1 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 της Πράξης Προσχώρησης
20033 στις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο, εφεξής αναφερόµενες ως
«οι περιοχές».

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10, το γεγονός της
αναστολής της εφαρµογής του κεκτηµένου δεν αποκλείει τη λήψη µέτρων για την
προώθηση της ανάπτυξης των περιοχών. Η ανάπτυξη εµπορικών συναλλαγών µε τις
περιοχές θα συνέβαλε στη διαδικασία οικονοµικής ανάπτυξης των προαναφερθεισών
περιοχών. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να εκπονηθούν ειδικοί κανόνες για τη
διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των περιοχών αυτών και κρατών
µελών άλλων εκτός της Κύπρου. Οι κανόνες αυτοί, ωστόσο, δεν θα πρέπει να
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υπονοµεύουν τα πρότυπα προστασίας της ασφάλειας στην ΕΕ, και ειδικότερα τους
κανόνες της ΕΚ για την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και
των καταναλωτών και για την απαγόρευση της εισαγωγής εµπορευµάτων
παραποίησης/αποµίµησης και πειρατικών εµπορευµάτων· επίσης, δεν θα πρέπει να
δηµιουργούν µη αποδεκτούς κινδύνους για την υγεία των φυτών στην Κοινότητα,
ούτε να θίγουν τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας.
(4)

Η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει για τα προϊόντα ετήσιες δασµολογικές ποσοστώσεις
µε τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών, και
παράλληλα να εµποδίζεται η δηµιουργία τεχνητών εµπορικών ρευµάτων και να µην
διευκολύνεται η απάτη.

(5)

Με σκοπό τη διασφάλιση των κοινοτικών συµφερόντων, τα µέτρα αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από διατάξεις που επιτρέπουν την προσωρινή ή µόνιµη άρση τους, εν
µέρει ή συνολικά, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες, ή αποδειχθεί η διάπραξη
απάτης ή άλλων παρατυπιών.

(6)

Μέχρις ότου εγκριθούν ικανοποιητικά πρότυπα κτηνιατρικής και δηµόσιας υγείας,
πρέπει να απαγορεύεται η κυκλοφορία ζώων και ζωικών προϊόντων.

(7)

Το δικαίωµα υπαγωγής στα µέτρα αυτά εξαρτάται από την εµπλοκή και τη συµµετοχή
του Τουρκοκυπριακού Εµπορικού Επιµελητηρίου ή οποιουδήποτε άλλου φορέα
δεόντως εξουσιοδοτηµένου για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή, στον αγώνα για την
πρόληψη κάθε κινδύνου απάτης, σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή και τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών. Η εν λόγω εξουσιοδότηση πρέπει να υπόκειται
σε προηγούµενη γραπτή δέσµευση εκ µέρους του εξουσιοδοτηµένου φορέα και πρέπει
να ανακαλείται στην περίπτωση που ο φορέας αδυνατεί να εκπληρώσει µία ή
περισσότερες από τις αναληφθείσες δεσµεύσεις µε αποτέλεσµα να θέτει σε κίνδυνο
την ορθή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

(8)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού, ειδικότερα όταν χρησιµοποιούνται όροι που
προέρχονται από το κοινοτικό κεκτηµένο, πρέπει να ερµηνεύονται λαµβανοµένων
υπόψη των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές.

(9)

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, πρέπει επίσης να εφαρµόζονται ορισµένες
διατάξεις του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2913/924 του Συµβουλίου, του κανονισµού
(EΟΚ) αριθ. 2454/935 της Επιτροπής και του κανονισµού (XX) της Επιτροπής για την
εφαρµογή του άρθρου 4 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 866/20046 του Συµβουλίου.

(10)

Οι διατάξεις αυτές αναθεωρούνται βάσει της πείρας που συσσωρεύεται κατά την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

(11)

Στο βαθµό που ο παρών κανονισµός δεν καθορίζει ειδικούς όρους, ισχύουν οι γενικοί
κανόνες που διέπουν το εξωτερικό εµπόριο της Κοινότητας.
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(12)

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά
τη συµµόρφωση µε τους διεθνείς κανόνες για την ασφάλεια των θαλάσσιων και
αεροπορικών µεταφορών.

(13)

Τα µέτρα αυτά αποτελούν µέρος των προαναφερθεισών συνολικών προτάσεων, που
εκπονήθηκαν ως ανταπόκριση στην ιδιαίτερη κατάσταση στην Κύπρο. ∆εν συνιστούν
προηγούµενο για την εµπορική πολιτική της Κοινότητας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Μεταχείριση εµπορευµάτων που προέρχονται από τις περιοχές
1.

Τα εµπορεύµατα τα οποία, κατά την έννοια των άρθρων 23 και 24 του κανονισµού
(EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, είναι καταγωγής περιοχών και µεταφέρονται
απευθείας από εκεί, δύνανται να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας µε απαλλαγή από δασµούς και επιβαρύνσεις ισοδύναµου
αποτελέσµατος εντός των ορίων ετήσιων δασµολογικών ποσοστώσεων που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4, υπό τον όρο ότι συνοδεύονται από το
έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και εφόσον δεν επωφελούνται
από επιστροφές κατά την εξαγωγή ή από µέτρα παρέµβασης. Η ρύθµιση αυτή δεν
θίγει τους έµµεσους φόρους που οφείλονται κατά την εισαγωγή.

2.

Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης διάταξης, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής, να καθορίζει προτιµησιακούς όρους και λεπτοµέρειες
πρόσβασης για τα προϊόντα που επωφελούνται από επιστροφές κατά την εξαγωγή ή
από µέτρα παρέµβασης.

3.

Η είσοδος στην Κοινότητα, από τις περιοχές, ζωντανών ζώων και ζωικών προϊόντων
που υπόκεινται στη κοινοτική νοµοθεσία για τις κτηνιατρικές απαιτήσεις,
απαγορεύεται µέχρις ότου µπορέσουν να διασφαλισθούν ικανοποιητικά επίπεδα
κτηνιατρικής και δηµοσίας υγείας. Η άρση της απαγόρευσης αυτής προϋποθέτει την
έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 58 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου7 για τον
καθορισµό των γενικών όρων και απαιτήσεων που ισχύουν στις εµπορικές
συναλλαγές.

4.

Για λόγους ασφάλειας τροφίµων, απαγορεύεται η είσοδος στην Κοινότητα
ζωοτροφών που προέρχονται από τις περιοχές .

5.

Για λόγους ασφάλειας τροφίµων, απαγορεύεται η είσοδος στην Κοινότητα, µέσω
των περιοχών, προϊόντων του τύπου που εµπίπτει στις αποφάσεις της Επιτροπής που
περιέχονται στο παράρτηµα IV. Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα που καλύπτονται
από παρόµοιες αποφάσεις που θα εγκριθούν στο πλαίσιο µελλοντικών µέτρων
διασφάλισης σύµφωνα µε την οδηγία 93/43/EΚ8 ή τον κανονισµό 178/2002/EΚ. Για
άλλα είδη διατροφής, πρέπει να τηρούνται πλήρως οι έλεγχοι και οι δοκιµές που
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προβλέπονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων σε θέµατα ασφάλειας τροφίµων,
σύµφωνα µε τα µέτρα που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚ.
6.

Η είσοδος στην Κοινότητα προϊόντων που υπόκεινται σε µέτρα εµπορικής άµυνας
της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων προϊόντων που εµπεριέχουν ύλες που υπόκεινται στα
µέτρα αυτά, απαγορεύεται. Η διάταξη αυτή δεν θίγει την εφαρµογή κοινοτικών
µέτρων αντιντάµπινγκ, µέτρων αντιεπιδοτήσεων, µέτρων διασφάλισης ή άλλων
µέσων εµπορικής άµυνας.
Άρθρο 2
΄Οροι για την παραχώρηση ειδικής µεταχείρισης

1.

Οι ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 εξαρτώνται από την µη επιβολή νέων ή
αυξηµένων δασµών ή επιβαρύνσεων ισοδύναµου αποτελέσµατος, ή νέων ποσοτικών
περιορισµών ή µέτρων ισοδύναµου αποτελέσµατος, ή κάθε άλλου περιορισµού, που
θα εφαρµόζονται στις περιοχές κατά την είσοδο εµπορευµάτων κοινοτικής
καταγωγής, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.

2.

Το Τουρκοκυπριακό Εµπορικό Επιµελητήριο ή άλλος φορέας δεόντως
εξουσιοδοτηµένος για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 5,
εκδίδει συνοδευτικό έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι τα εµπορεύµατα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι καταγωγής των περιοχών, κατά την
έννοια των άρθρων 23 και 24 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου.
Το συνοδευτικό αυτό έγγραφο συντάσσεται σε έντυπο σύµφωνο µε το υπόδειγµα
που παρατίθεται στο παράρτηµα I.

3.

Οι επιχειρηµατίες που επιθυµούν να ζητήσουν συνοδευτικό έγγραφο υποβάλλουν
γραπτή αίτηση στις εκδούσες αρχές που αναφέρονται ανωτέρω. Η αίτηση
συντάσσεται σε έντυπο σύµφωνο µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο παράρτηµα
ΙΙ.

4.

Το Τουρκοκυπριακό Εµπορικό Επιµελητήριο ή άλλος φορέας δεόντως
εξουσιοδοτηµένος ανακοινώνει στην Επιτροπή, σε µηνιαία βάση, τον τύπο, τον όγκο
και την αξία των εµπορευµάτων για τα οποία εκδόθηκαν τα έγγραφα που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά µε
ενδεχοµένως διαπιστωθείσες παρατυπίες και σχετικά µε τυχόν κυρώσεις που
επιβλήθηκαν.
Άρθρο 3
Κανόνες καταγωγής

Η καταγωγή κάθε προϊόντος για το οποίο ισχύει ο παρών κανονισµός προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στην Κοινότητα όσον αφορά τον ορισµό της µη
προτιµησιακής καταγωγής.
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΄Άρθρο 4
∆ασµολογικές ποσοστώσεις
1.

Η Επιτροπή καθορίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 248 του κανονισµού
(EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, τις ετήσιες δασµολογικές ποσοστώσεις για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 µε τρόπο ώστε να ενθαρρύνει
την ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών, αποφεύγοντας παράλληλα τη δηµιουργία
τεχνητών εµπορικών ρευµάτων ή τη διευκόλυνση της απάτης. Κατά τον καθορισµό
των κατηγοριών προϊόντων και των επιπέδων δασµολογικών ποσοστώσεων για τις
κατηγορίες αυτές, η Επιτροπή συλλέγει και λαµβάνει υπόψη πληροφορίες που
παρέχει το Τουρκοκυπριακό Εµπορικό Επιµελητήριο ή άλλος αρµόδιος φορέας
σχετικά µε την υπάρχουσα παραγωγική ικανότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξής
της, τις παραδοσιακές τάσεις κατανάλωσης και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

2.

Η Επιτροπή αναλαµβάνει τη διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων σύµφωνα
µε τα άρθρα 308α έως 308 γ του κανονισµού (EEC) αριθ. 2454/93.
Άρθρο 5
΄Άδεια

1.

EL

Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξαρτάται ειδικότερα από την
προηγούµενη γραπτή δέσµευση του Τουρκοκυπριακού Εµπορικού Επιµελητηρίου ή
κάθε άλλου δεόντως εξουσιοδοτηµένου φορέα να εφαρµόζει ορθά, και να εποπτεύει
την ορθή εφαρµογή από τους αιτούντες επιχειρηµατίες, της κοινοτικής νοµοθεσίας
σχετικά µε τον ορισµό της µη προτιµησιακής καταγωγής σύµφωνα µε τα άρθρα 23
και 24 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου και τις διατάξεις
εφαρµογής του, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, και των ακόλουθων
δεσµεύσεων :
(α)

να διενεργούν ελέγχους, όπου κρίνεται αναγκαίο, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι
είναι ακριβή τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφει ο αιτών
επιχειρηµατίας στην αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3·

(β)

να εκδίδουν το συνοδευτικό έγγραφο και να πιστοποιούν απερίφραστα ότι τα
εµπορεύµατα τα οποία αφορά το εν λόγω έγγραφο κατάγονται από τις περιοχές
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 της
Πράξης Προσχώρησης 2003, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου και µε τις διατάξεις εφαρµογής του·

(γ)

να αποστέλλουν στην Επιτροπή τα υποδείγµατα των σφραγίδων που
χρησιµοποιούνται για την έκδοση του συνοδευτικού εγγράφου·

(δ)

να φυλάσσουν, για τουλάχιστον τρία έτη, το έντυπο της αίτησης για το
συνοδευτικό έγγραφο και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό·

(ε)

να συνεργάζονται µε την Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
ως προς την επαλήθευση της γνησιότητας και της ορθότητας των
συνοδευτικών εγγράφων ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος απάτης ή άλλης
παρατυπίας·
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(στ) να διενεργούν µε δική τους πρωτοβουλία, ή εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή ή η
διοίκηση κράτους µέλους, τις κατάλληλες έρευνες όταν βάσει πληροφοριών
πιστεύεται ότι ενδεχοµένως παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος
κανονισµού·

2.

(ζ)

να αποδέχονται τη διενέργεια ελέγχων ή ερευνών κάθε είδους στην έδρα τους
και να διευκολύνουν τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων ή επιτόπιων ερευνών στις
εγκαταστάσεις των επιχειρηµατιών που ζήτησαν την έκδοση συνοδευτικού
εγγράφου, προκειµένου να επαληθεύεται η εγκυρότητα του εγγράφου αυτού·

(η)

να ανακοινώνουν στην Επιτροπή σε µηνιαία βάση, τον τύπο, τον όγκο και την
αξία των εµπορευµάτων για τα οποία έχουν εκδώσει συνοδευτικά έγγραφα,
καθώς και πληροφορίες για τυχόν παρατυπίες που διαπίστωσαν και τυχόν
κυρώσεις που επέβαλαν.

Όταν ο εγκεκριµένος φορέας αδυνατεί να τηρήσει τις δεσµεύσεις αυτές, και η
αδυναµία του αυτή θέτει σε κίνδυνο την ορθή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
η Επιτροπή αποσύρει την άδεια.
Άρθρο 6
Φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι και εκθέσεις

1.

Όταν τα εµπορεύµατα είναι φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη που καλύπτονται
από το µέρος Β του παραρτήµατος V της οδηγίας 2000/29/EΚ του Συµβουλίου9,
ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες σε φυτοϋγειονοµικά θέµατα διορισµένοι από την
Επιτροπή, συνεργαζόµενοι µε το Τουρκοκυπριακό Εµπορικό Επιµελητήριο ή κάθε
άλλο δεόντως εξουσιοδοτηµένο φορέα, επιθεωρούν τα εµπορεύµατα στο στάδιο της
παραγωγής τους και, εκ νέου, κατά τη συγκοµιδή τους και κατά την προετοιµασία
τους για διάθεση στο εµπόριο.
Στην περίπτωση των γεωµήλων, οι προαναφερθέντες εµπειρογνώµονες επαληθεύουν
ότι τα γεώµηλα που περιέχονται στην αποστολή καλλιεργήθηκαν απευθείας από
σπόρους γεωµήλου πιστοποιηµένους σε ένα από τα κράτη µέλη ή πιστοποιηµένους
σε άλλη χώρα για την οποία δεν ισχύει απαγόρευση της εισόδου στην Κοινότητα
γεωµήλων µε προορισµό τη φύτευση, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας
2000/29/EΚ.
Στην περίπτωση των εσπεριδοειδών, οι προαναφερθέντες εµπειρογνώµονες
επαληθεύουν ότι τα φρούτα είναι απαλλαγµένα από φύλλα και µίσχους και φέρουν
το κατάλληλο σήµα καταγωγής.

2.
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Σε περίπτωση που οι προαναφερθέντες εµπειρογνώµονες διαπιστώνουν, εξ όσων
γνωρίζουν και στο βαθµό που µπορούν να το προσδιορίσουν, ότι τα σχετικά φυτά,
φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείµενα που περιέχονται στην αποστολή κρίνονται
ελεύθερα από τους επιβλαβείς οργανισµούς που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι
και, όπου ισχύει, στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2000/29/EΚ όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί, και συµµορφούνται προς τις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου
εδαφίου της παραγράφου 1, συντάσσουν έκθεση µε τις διαπιστώσεις τους,
ΕΕ L 169, 19.7.2000, σ. 1.
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χρησιµοποιώντας το έντυπο «Έκθεση φυτοϋγειονοµικού ελέγχου» που παρατίθεται
στο παράρτηµα ΙΙΙ. Η «έκθεση φυτοϋγειονοµικού ελέγχου» επισυνάπτεται ως
συµπλήρωµα στο συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.
Οι εµπειρογνώµονες δεν συντάσσουν «Έκθεση φυτοϋγειονοµικού ελέγχου» για τα
φυτά που προορίζονται για φύτευση, περιλαµβανοµένων και των κονδύλων Solanum
tuberosum (L.) που προορίζονται για φύτευση.
3.

Οι εµπειρογνώµονες σφραγίζουν ή κλείνουν τη συσκευασία της αποστολής ή το
µεταφορικό µέσο που χρησιµοποιείται για την αποστολή µε τρόπο ώστε, αφενός, τα
συγκεκριµένα προϊόντα να µην µπορούν να µεταδώσουν παράσιτα ή να
προκαλέσουν µολύνσεις κατά τη µεταφορά τους και, αφετέρου, να παραµείνει
αµετάβλητη η ταυτότητά τους. Κανένα εµπόρευµα που καλύπτεται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου δεν διακινείται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εάν
δεν συνοδεύεται από το προαναφερθέν έντυπο έκθεσης, συµπληρωµένο πλήρως και
δεόντως υπογεγραµµένο από τουλάχιστον έναν από τους προαναφερθέντες
φυτοϋγειονοµικούς εµπειρογνώµονες.

4.

Μόλις φθάσει στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν
την αποστολή. Όπου αυτό ισχύει, η έκθεση φυτοϋγειονοµικού ελέγχου
αντικαθίσταται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των οδηγιών 92/105/EΟΚ10 και 93/51/EΟΚ της Επιτροπής11.

5.

Εάν η αποστολή αποτελείται, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, από γεώµηλα, ένα
αντιπροσωπευτικό δείγµα των παρτίδων αυτών εξετάζεται για την παρουσία
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. και Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., σύµφωνα µε τις κοινοτικές
µεθόδους ανίχνευσης και διάγνωσης των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών.
Άρθρο 7
Προσωρινή αναστολή

1.

Με την επιφύλαξη της εξουσίας της Επιτροπής να ανακαλεί την άδεια που
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή δύναται προσωρινά να
αναστέλλει την ειδική ρύθµιση που προβλέπει ο παρών κανονισµός, στις
περιπτώσεις που διαπιστωθεί, βάσει αντικειµενικών πληροφοριών, ότι ενδεχοµένως
έχουν σηµειωθεί παρατυπίες ή απάτη.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης δύναται να
διαπιστώνεται όταν, µεταξύ άλλων, βάσει αντικειµενικών πληροφοριών,
παρατηρείται απότοµη αύξηση, χωρίς ικανοποιητική εξήγηση, της εισόδου
εµπορευµάτων καταγωγής των περιοχών στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,
που υπερβαίνουν το σύνηθες επίπεδο παραγωγής ικανότητας των περιοχών.

3.

Η εφαρµογή προσωρινής αναστολής υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

10
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ΕΕ L 4, 8.1.1993, σ. 22.
ΕΕ L 205, 17.8.1993, σ. 24.
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4.

(α)

΄Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει αντικειµενικών πληροφοριών,
παρατυπίες ή απάτη, ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την επιτροπή
τελωνειακού κώδικα που έχει συσταθεί µε το άρθρο 247 του κανονισµού
(EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου σχετικά µε τις διαπιστώσεις στις οποίες
κατέληξε και µε τις αντικειµενικές πληροφορίες που διαθέτει.

(β)

Οι προσωρινές αναστολές στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου περιορίζονται στο
επίπεδο που είναι αναγκαίο για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
της Κοινότητας. ∆εν υπερβαίνουν διάστηµα έξι µηνών, το οποίο δύναται να
ανανεώνεται ανά περίπτωση.

H Επιτροπή δηµοσιεύει ανακοίνωση στους οικονοµικούς παράγοντες στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανακοίνωση αυτή προς τους οικονοµικούς
παράγοντες πρέπει να αναφέρει ότι έχει διαπιστωθεί, βάσει αντικειµενικών
πληροφοριών, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης.
Άρθρο 8
Κανόνες εφαρµογής

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κανόνες καταγωγής σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 12, τελευταία πρόταση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 866/2004 του
Συµβουλίου· όσον αφορά τα άρθρα 4, 5 και 7, είναι δυνατή η έγκριση διατάξεων εφαρµογής
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισµό (EΟΚ) 2913/92 του Συµβουλίου.
Άρθρο 9
Εξέταση, παρακολούθηση και συνεργασία
1.

Κάθε έτος, αρχής γενοµένης το αργότερο ένα έτος µετά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή διαβιβάζει έκθεση στο Συµβούλιο
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού και την κατάσταση που προέκυψε από την
εφαρµογή του, επισυνάπτοντας στην έκθεση αυτή προτάσεις τροποποίησης, εφόσον
κριθεί σκόπιµο.

2.

Η Επιτροπή εξετάζει ειδικότερα τα εµπορικά ρεύµατα που θα αναπτυχθούν στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, τον όγκο και την αξία των εµπορικών
συναλλαγών καθώς και τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείµενο των συναλλαγών
αυτών.

3.

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν τη
συµµόρφωση προς τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 10
΄Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 10η ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, […]

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόδειγµα του συνοδευτικού εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. XXX ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.:

00001

Παραγωγός
(Ονοµατεπώνυµο ή
εταιρική επωνυµία και
πλήρης διεύθυνση):
Αποστολέας
(Ονοµατεπώνυµο ή
εταιρική επωνυµία και
πλήρης διεύθυνση):
Παραλήπτης
(Ονοµατεπώνυµο ή
εταιρική επωνυµία και
πλήρης διεύθυνση):
Περιγραφή των προϊόντων, αύξων αριθµός, σήµατα, αριθµοί,
αριθµός και είδος συσκευασίας (για τα µη συσκευασµένα
εµπορεύµατα να αναφερθεί ο αριθµός ή η ένδειξη «χύδην»):
Όγκος/Ποσότητα
Καθαρό βάρος
(kg)
/άλλες
µονάδες
µέτρησης

Αξία συναλλαγής

Πιστοποίηση του Τουρκοκυπριακού Εµπορικού Επιµελητηρίου
Πιστοποιείται, βάσει των διενεργηθέντων ελέγχων, ότι τα ανωτέρω προϊόντα, κατά την έννοια των άρθρων 23 και 24
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/93 του Συµβουλίου, είναι καταγωγής των περιοχών που ορίζονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 της Πράξης Προσχώρησης 2003, και ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
αναγράφονται από τον παραγωγό είναι ακριβή.

Εγκεκριµένη
υπογραφή και
σφραγίδα

Ηµεροµηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπόδειγµα του εντύπου της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Αριθ. XXX ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθ.:

Παραγωγός
(Ονοµατεπώνυµο ή
εταιρική επωνυµία και
πλήρης διεύθυνση):
Αποστολέας
(Ονοµατεπώνυµο ή
εταιρική επωνυµία και
πλήρης διεύθυνση):
Παραλήπτης
(Ονοµατεπώνυµο ή
εταιρική επωνυµία και
πλήρης διεύθυνση):
Περιγραφή των προϊόντων, αύξων αριθµός, σήµατα, αριθµοί,
αριθµός και είδος συσκευασίας (για τα µη συσκευασµένα
εµπορεύµατα να αναφερθεί ο αριθµός ή η ένδειξη «χύδην»):

Όγκος/Ποσότητα
Καθαρό βάρος
(kg)
/άλλες
µονάδες
µέτρησης

00001

Αξία συναλλαγής

∆ήλωση του παραγωγού
Ο υπογεγραµµένος,
- δηλώνω ότι τα ως άνω προϊόντα, κατά την έννοια των άρθρων 23 και 24 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/93 του
Συµβουλίου, είναι καταγωγής των περιοχών που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 της
Πράξης Προσχώρησης 2003,
- δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ορθά,
- δηλώνω ότι φυλάσσω, για τη διενέργεια ελέγχων και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών, όλα τα στοιχεία
όσον αφορά
την παραγωγή (καθώς και την αγορά πρώτων υλών) και την πώληση των εµπορευµάτων,
- δέχοµαι τη διενέργεια ελέγχων σε εύλογα διαστήµατα από το Τουρκοκυπριακό Εµπορικό Επιµελητήριο, από
εµπειρογνώµονες σε φυτοϋγειονοµικά θέµατα που ορίζονται βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. XXX/2004 του
Συµβουλίου ή από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Υπογραφή

Ηµεροµηνία

Αίτηση του αποστολέα
Ο υπογεγραµµένος, ζητώ την έκδοση συνοδευτικού εγγράφου βάσει του κανονισµού (ΕΚ) XXX του Συµβουλίου.

Ηµεροµηνία

EL

Υπογραφή

14

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Υπόδειγµα «Έκθεσης φυτοϋγειονοµικού ελέγχου» που αναφέρεται στο άρθρο 6 (2)
1. Έκθεση φυτοϋγειονοµικού ελέγχου βάσει του κανονισµού xxx/2004 του Συµβουλίου
Αριθµός
2. Ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία και πλήρης
διεύθυνση του αποστολέα

3. Ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία και πλήρης
διεύθυνση του παραλήπτη

4. Αριθµός καταχώρησης του παραγωγού (από τους
εµπειρογνώµονες σε φυτοϋγειονοµικά θέµατα) και
τόπος παραγωγής

5. Ονοµασία και πλήρης διεύθυνση των εγκαταστάσεων
συσκευασίας

6. Περιγραφή της αποστολής (διακριτικά στοιχεία,
ονοµασία προϊόντος, βοτανική ονοµασία)

7. ∆ηλωθείσα ποσότητα

8. Μέσο µεταφοράς

9. Κατεργασία µετά τη συγκοµιδή (κατεργασία, δραστικά
συστατικά, συγκέντρωση, θερµοκρασία)

10. Ο υπογεγραµµένος εµπειρογνώµονας σε φυτοϋγειονοµικά θέµατα βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. xxx/2004 του
Συµβουλίου,
– αφού επιθεώρησε το προαναφερθέν προϊόν σύµφωνα µε τις δέουσες διαδικασίες, στο στάδιο παραγωγής και εκ
νέου κατά τη συγκοµιδή και κατά την προετοιµασία του για διάθεση στο εµπόριο
– αφού διαπίστωσε τη φόρτωση του µεταφορικού µέσου και το σφράγισε µετά το πέρας της φόρτωσης,
συµπεραίνει ότι εξ όσων γνωρίζει και στο βαθµό που µπορεί να προσδιορίσει, τα προϊόντα
– θεωρούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σε φυτοϋγειονοµικά θέµατα και, ειδικότερα
– θεωρούνται ελεύθερα από τους επιβλαβείς οργανισµούς που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι και, ενδεχοµένως,
στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε,
– στην περίπτωση των γεωµήλων, τα προϊόντα που περιέχονται στην αποστολή καλλιεργήθηκαν απευθείας από
σπόρους γεωµήλου πιστοποιηµένους σε ένα από τα κράτη µέλη ή πιστοποιηµένους σε άλλη χώρα για την οποία
δεν ισχύει απαγόρευση της εισόδου στην Κοινότητα γεωµήλων µε προορισµό τη φύτευση σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ,
– στην περίπτωση των εσπεριδοειδών, ότι τα φρούτα είναι απαλλαγµένα από φύλλα και µίσχους και φέρουν το
κατάλληλο σήµα καταγωγής.
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή εµπειρογνώµονα(ωµόνων)
σε φυτοϋγειονοµικά θέµατα

Τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης

(1) …………………….
(2) (προαιρετική υπογραφή δεύτερου εµπειρογνώµονα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Αποφάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5
– Απόφαση 2002/80/ΕΚ της Επιτροπής για την επιβολή ειδικών όρων στις εισαγωγές
σύκων, φουντουκιών και φιστικιών και ορισµένων προϊόντων που παράγονται από αυτά
τουρκικής καταγωγής ή προέλευσης, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση
2004/429/ΕΚ.
– Απόφαση 2002/79/ΕΚ της Επιτροπής για την επιβολή ειδικών όρων στις εισαγωγές
αραχίδας και ορισµένων προϊόντων που παράγονται από αραχίδες κινεζικής καταγωγής ή
προέλευσης, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2004/429/ΕΚ.
– Απόφαση 2000/49/ΕΚ της Επιτροπής για την επιβολή ειδικών όρων για την εισαγωγή
αραχίδων και ορισµένων προϊόντων που παράγονται από αραχίδες αιγυπτιακής καταγωγής
ή προέλευσης, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2004/429/ΕΚ.
– Απόφαση 2003/493/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά µε την επιβολή ειδικών όρων στις
εισαγωγές κελυφωτών βραζιλιανών καρύων καταγωγής ή προέλευσης Βραζιλίας, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2004/428/ΕΚ.
– Απόφαση 1997/830/ΕΚ της Επιτροπής περί επιβολής ειδικών όρων στις εισαγωγές
φιστικιών και ορισµένων άλλων παράγωγων προϊόντων καταγωγής ή προέλευσης Ιράν,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2004/429/ΕΚ.
– Απόφαση 2004/92/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά µε έκτακτα
µέτρα όσον αφορά τα τσίλι και τα προϊόντα τσίλι.
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