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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1351/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Δεκεμβρίου 2011
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001 όσον αφορά την αναστολή των δασμολογικών
ποσοστώσεων της Ένωσης και τις ποσότητες αναφοράς ορισμένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
μογής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορι
σμένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας, καταγωγής Κύπρου,
Ισραήλ, Ιορδανίας, Μαρόκου, Υπεριορδανίας και Ζώνης της
Γάζας (4), καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συμβουλίου (5).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συμβου
λίου, της 9ης Απριλίου 2001, περί διαχειρίσεως κοινοτικών δασμο
λογικών ποσοστώσεων και ποσοτήτων αναφοράς για προϊόντα δυνά
μενα να υπαχθούν σε προτιμήσεις βάσει των συμφωνιών με ορι
σμένες μεσογειακές χώρες, και περί καταργήσεως των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1981/94 και (ΕΚ) αριθ. 934/95 (1), και ιδίως το άρθρο
5 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Έχει συναφθεί συμφωνία υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστο
λών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Παλαι
στινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της
Γάζας, αφετέρου, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλ
λαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποι
ημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτι
κών προϊόντων και για την τροποποίηση της ευρωμεσογει
ακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη
συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και
της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
(ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής
Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου (2) (εφεξής «η
συμφωνία»). Η συμφωνία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης
με την απόφαση αριθ. 824/2011/ΕΕ του Συμβουλίου (3).
Η συμφωνία προβλέπει, για περίοδο δέκα ετών από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, διευρυμένες δασμολογικές
παραχωρήσεις εφαρμοζόμενες επί των εισαγωγών στην Ευρω
παϊκή Ένωση απεριόριστων ποσοτήτων προϊόντων καταγωγής
Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας. Επιπλέον, στη συμ
φωνία αντιμετωπίζεται επίσης το ενδεχόμενο πιθανής περαι
τέρω επέκτασης των διευρυμένων δασμολογικών παραχωρή
σεων, σε συνάρτηση με τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη
της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής, της 17ης
Μαρτίου 1988, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμο
γής του καθεστώτος που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων προϊόντων ανθοκομίας
καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου, καθώς
και Υπεριορδανίας και Λωρίδας της Γάζας (6), καταργήθηκε
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1227/2006 της Επιτροπής (7).

(6)

Αποτέλεσμα των εν λόγω καταργήσεων είναι ότι το άρθρο 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001, το οποίο προβλέπει
ότι δεν εφαρμόζονται οι δασμολογικές παραχωρήσεις για
νωπά κομμένα άνθη και μπουμπούκια ανθέων εάν δεν τηρού
νται οι όροι ως προς τις τιμές που καθορίζονται στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, έχει καταστεί περιττό και θα
πρέπει, ως εκ τούτου, να απαλειφεί.

(7)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανο
νισμός (ΕΚ) αριθ. 747/2001.

(8)

Δεδομένου ότι η συμφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουα
ρίου 2012, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί
από την ημερομηνία αυτή.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 τροποποιείται ως εξής:
1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 1α:

Δεδομένου ότι η συμφωνία προβλέπει περαιτέρω ελευθέρωση
των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωρ
γικών προϊόντων, ψαριών και αλιευτικών προϊόντων, είναι
απαραίτητο να ανασταλεί, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της
συμφωνίας, η εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων
και των ποσοτήτων αναφοράς που ορίζονται στο παράρτημα
VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001 όσον αφορά τα
προϊόντα καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας.

«Άρθρο 1α
Αναστολή της εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων
και των ποσοτήτων αναφοράς για προϊόντα καταγωγής
Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων και ποσοτήτων
αναφοράς που ορίζονται στο παράρτημα VIII για προϊόντα
καταγωγής Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας αναστέλλεται
προσωρινά για περίοδο δέκα ετών από την 1η Ιανουαρίου
2012.

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου, της
21ης Δεκεμβρίου 1987, για τον καθορισμό των όρων εφαρ
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2) Απαλείφεται το άρθρο 2.

Μπορεί ωστόσο, σε συνάρτηση με τη μελλοντική οικονομική
ανάπτυξη της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, να
εξεταστεί πιθανή παράταση για μια πρόσθετη περίοδο, το αργό
τερο ένα έτος πριν από τη λήξη της περιόδου των δέκα ετών,
όπως προβλέπεται από τη συμφωνία υπό τη μορφή ανταλλαγής
επιστολών, η οποία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης με την
απόφαση 2011/824/ΕΕ του Συμβουλίου (*).

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

___________
(*) ΕΕ L 328 της 10.12.2011, σ. 2.».

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2011.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

