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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Μαΐου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 όσον αφορά τον υπολογισµό των εισαγωγικών δασµών ορισµένων σιτηρών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3)
προβλέπει, για τον υπολογισµό των εισαγωγικών δασµών,
την εφαρµογή ενός συµπληρωµατικού µηχανισµού και µηχανισµού παρέκκλισης για ορισµένα βασικά σιτηρά.
Ο εν λόγω µηχανισµός παρέκκλισης καταργήθηκε για το
σιτάρι µέσης και χαµηλής ποιότητας, καθώς και για το
κριθάρι, µετά την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και τον Καναδά στο πλαίσιο του άρθρου XXVIII της ΓΣ∆Ε, η οποία εγκρίθηκε µε τις
αποφάσεις του Συµβουλίου 2003/253/ΕΚ (4) και 2003/
254/ΕΚ (5), οι οποίες αφορούν, αντιστοίχως, τη σύναψη
συµφωνιών υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και του Καναδά και των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, αφετέρου.
Θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92,

(1) ∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 8 Απριλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (ΕΕ L 193 της
29.7.2000, σ. 1).
(4) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 36.
(5) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 40.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο εισαγωγικός
δασµός για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
1001 10 00, ΣΟ 1001 90 91, ex 1001 90 99 (µαλακό
σιτάρι υψηλής ποιότητας), 1002, ex 1005, µε εξαίρεση το
υβρίδιο για σπορά, και ex 1007, µε εξαίρεση το υβρίδιο που
προορίζεται για σπορά, είναι ίσος µε την τιµή παρέµβασης που
ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή και προσαυξάνεται κατά 55 %, µείον την τιµή εισαγωγής cif που εφαρµόζεται για την εν λόγω αποστολή. Ωστόσο, ο δασµός αυτός δεν
µπορεί να υπερβαίνει τον συντελεστή των δασµών του κοινού
δασµολογίου.
3.
Για τον υπολογισµό της επιβάρυνσης κατά την εισαγωγή
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, διαπιστώνονται, για τα
προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αντιπροσωπευτικές τιµές εισαγωγής cif.
Οι αντιπροσωπευτικές αυτές τιµές εισαγωγής cif καθορίζονται
σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
4.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23.
Οι λεπτοµέρειες αυτές αφορούν ιδίως:
α) τα ελάχιστα χαρακτηριστικά για το µαλακό σιτάρι υψηλής
ποιότητας·
β) τις τιµές που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη·
γ) τη δυνατότητα, εφόσον ενδείκνυται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να παρέχεται στους επιχειρηµατίες η δυνατότητα
να γνωρίζουν, πριν από την άφιξη των ποσοτήτων που αποστέλλονται, την επιβάρυνση που πρόκειται να επιβληθεί.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ∆ΡΥΣ

