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L 286/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2474/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Νοεµβρίου 2000
για την κατάρτιση, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, του
καταλόγου των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που πρόκειται να ενσωµατωθούν
στη ΓΣ∆Ε 1994 την 1η Ιανουαρίου 2002 και για την τροποποίηση του παραρτήµατος Χ του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 και του παραρτήµατος ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3285/94
επιθυµία να ενθαρρυνθεί η βιοµηχανική προσαρµογή µε
αποδεκτό ρυθµό καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετούς µεταβατικής περιόδου, οι επιπτώσεις στους καταναλωτές, οι
επιπτώσεις σε τρίτες χώρες και η δυνατότητα να απλουστευθεί το εισαγωγικό καθεστώς της Κοινότητας για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93
του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, περί κανόνων εισαγωγής ορισµένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καταγωγής
τρίτων χωρών (1),

(4)

Σχετικά µε το θέµα αυτό έχουν ληφθεί υπόψη οι απαντήσεις
που έστειλαν τα ενδιαφερόµενα µέρη που ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση της Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων, η οποία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3).

(5)

Ο κατάλογος των προϊόντων που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Χ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 πρέπει
να τροποποιηθεί ώστε να εξαιρεθούν τα προϊόντα που πρόκειται να ενταχθούν την 1η Ιανουαρίου 2002.

(6)

Ο κατάλογος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ειδών ένδυσης που διέπονται από τους συνήθεις κανόνες και
ρυθµίσεις της ΓΣ∆Ε και που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3285/94 του
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, για το κοινό
καθεστώς εισαγωγών και την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 518/94 (4), πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να
συµπεριλάβει, από την 1η Ιανουαρίου 2002, τα προϊόντα
που θα ενταχθούν βάσει των συνήθων κανόνων της ΓΣ∆Ε,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνήψε τη συµφωνία για την
ίδρυση του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (εφεξής
«ΠΟΕ») (2), στην οποία επισυνάπτεται η συµφωνία για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης (εφεξής
«ΣΚΕ»).
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο β) και
παράγραφος 11 της ΣΚΕ, η Κοινότητα υποχρεούται, αφενός, να εντάξει, την 1η Ιανουαρίου 2002, τα προϊόντα τα
οποία το 1990 αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το 18% του
συνολικού όγκου των εισαγωγών του 1990 στην Κοινότητα
όλων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών
ένδυσης που καλύπτονται από την ΣΚΕ, στους συνήθεις
κανόνες και ρυθµίσεις της ΓΣ∆Ε, και, αφετέρου, να κοινοποιήσει τον κατάλογο των προϊόντων αυτών στο Εποπτικό
Όργανο Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων του ΠΟΕ, πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2001.
Κατά την επιλογή των προϊόντων που πρόκειται να ενταχθούν, το Συµβούλιο βασίστηκε σε ορισµένους παράγοντες,
µεταξύ των οποίων είναι η ευαισθησία του προϊόντος για
την κοινοτική βιοµηχανία και τις περιφερειακές της συνιστώσες, όσον αφορά ιδίως την οικονοµική ανταγωνιστικότητα
και την κατάσταση της απασχόλησης, η αποτελεσµατικότητα
ενδεχόµενων ποσοτικών περιορισµών επί του προϊόντος, η
ικανότητα της κοινοτικής βιοµηχανίας να συνεχίσει τη διαδιακασία προσαρµογής της στον αυξηµένο ανταγωνισµό για
τα προϊόντα που υπόκεινται σήµερα σε ποσοτικό περιορισµό
σε σχέση µε µία ή περισσότερες χώρες προµηθευτές, η

(1) ΕΕ L 275 της 8.11.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1072/99 της Επιτροπής (ΕΕ L
134 της 28.5.1999, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 3.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Τα προϊόντα που πρόκειται να ενταχθούν βάσει των συνήθων
κανόνων της ΓΣ∆Ε, από την 1η Ιανουαρίου 2002, απαριθµούνται
στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.
2.
Το παράρτηµα Χ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93
αντικαθίσταται, από την 1η Ιανουαρίου 2002, από το παράρτηµα
που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
3.
Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3285/94 αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 2002, από το παράρτηµα που
παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού.
(3) ΕΕ C 88 της 25.3.2000, σ. 18.
(4) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 53· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2315/96 (ΕΕ L 314 της
4.12.1996, σ. 1).

L 286/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Νοεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. LANG

11.11.2000

11.11.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που θα ενταχθούν στους συνήθεις κανόνες της
Γ∆ΣΕ 1994 (τρίτο στάδιο)
Κατηγορία

Περιγραφή

10

Γάντια πλεκτά

18

Φανέλες, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες λουτρού, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη για άντρες ή
αγόρια, εκτός από τα πλεκτά
Φανελάκια και πουκάµισα, κοµπινεζόν ή µεσοφόρια, µισά µεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάµες, ελαφρές ρόµπες
για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόµπες λουτρού και ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, για γυναίκες και κορίτσια,
εκτός από τα πλεκτά

21

Παρκάς, άνορακ, µπλουζόν και παρόµοια, εκτός από πλεκτά από µαλλί, από βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνιτές
ίνες· άνω µέρη αθλητικών φορµών (προπόνησης µε φόδρα, άλλα από εκείνα των κατηγοριών 16 ή 29, από
βαµβάκι ή από συνθετικές ή τεχνιτές ίνες

24

Νυχτικά, πιτζάµες ρόµπες λουτρού, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για άντρες και αγόρια
Νυχτικά, πιτζάµες, ντεζαµπιγιέ, ρόµπες λουτρού, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες και
κορίτσια

27

Φούστες στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), για γυναίκες ή κορίτσια

32

Βελούδα, πλούσες, υφάσµατα φλοκωτά και υφάσµατα από σενίλλη (µε εξαίρεση τα υφάσµατα από βαµβάκι,
φλοκωτά, σπογγοειδή και τα είδη κορδελοποιίας) και κεντηµένα υφάσµατα, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή
τεχνιτές ίνες

33

Υφάσµατα από συνθετικά υφαντικά νηµάτια από λουρίδες και παρόµοιες µορφές, από πολυαιθυλαίνιο ή
πολυπροπυλένιο, µε πλάτος λογότερο από 3 m
Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, εκτός από τα πλεκτά, που κατασκευάζονται από λουρίδες και παρόµοιες
µορφές

34

Υφάσµατα από συνθετικά υφαντικά νηµάτια που κατασκευάζονται από λουρίδες και παρόµοιες µορφές, από
πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, µε πλάτος 3 m ή µεγαλύτερο

36

Υφάσµατα από τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς, εκτός από τα υφάσµατα για επίσωτρα που φουσκώνουν της
κατηγορίας 114

37

Υφάσµατα από τεχνητές ίνες, µη συνεχείς

38 Α

Συνθετικά πλεκτά υφάσµατα για παραπετάσµατα και παραπετάσµατα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

40

Παραπετάσµατα, άλλα από τα διαφανή παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα, εσωτερικά παραπετάσµατα,
γύροι κρεβατιών και άλλα είδη επίπλωσης, εκτός από τα πλεκτά, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές
υφαντικές ίνες

42

Νήµατα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς, µη συσκευασµένες για τη λιανική πώληση
Νήµατα από τεχνητές υφαντικές ίνες· νήµατα από τεχνητές υφαντικές ίνες, µη συσκευασµένα για τη λιανική
πώληση, εκτός από τα απλά νήµατα από βισκόζη, µη στριµµένα ή στριµµένα µέχρι και 250 φορές σε κάθε
µέτρο και απλά νήµατα, µη ελαστικοποιηµένα από οξική κυτταρίνη

43

Λεπτά συνθετικά ή τεχνητά νήµατα, νήµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς, νήµατα από βαµβάκι, συσκευασµένα
για τη λιανική πώληση

47

Νήµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισµένα, µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

48

Νήµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισµένα, µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

49

Νήµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

53

Υφάσµατα από βαµβάκι µε ύφανση γάζας

54

Τεχνητές ίνες, µη συνεχείς, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα απορρίµµατα, λαναρισµένα, χτενισµένα, ή µε
άλλο τρόπο παρασκευασµένα για νηµατοποίηση

L 286/3

L 286/4

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κατηγορία

Περιγραφή

55

Ίνες συνθετικές µη συνεχείς, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα απορρίµµατα, λαναρισµένα, ή µε άλλο τρόπο
παρασκευασµένα για νηµατοποίηση

56

Νήµατα από µη συνεχείς συνθετικές ίνες συνεχείς (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα απορρίµµατα), συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

59

Τάπητες και άλλα επικαλύµµατα δαπέδου από υφαντικές ύλες, άλλα από τους τάπητες της κατηγορίας 58

60

Είδη επίστρωσης (ταπισερί) υφασµένα µε το χέρι (τύπου Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais και παρόµοια) και είδη επίστρωσης κεντηµένα µε βελόνια (ανεβατό, σταυροβελονιά κ.λπ.), έστω και έτοιµα

62

Νήµατα σενίλλης· νήµατα περιτυλιγµένα µε άλλα νήµατα από υφαντικές ύλες (άλλα από τα υφαντικά επµεταλλωµένα νήµατα και τα νήµατα από χοντρότριχες, δηλαδή τρίχες χαίτης και ουράς µονόπλων ή βοοειδών,
περιτυλιγµένες µε νήµατα από υφαντικές ύλες)
Τούλια κάθε είδους και υφάσµατα βροχιδωτά µε κόµπους. ∆αντέλες (µε τη µηχανή ή στο χέρι) σε τόπια, σε
ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια
Ετικέτες, εµβλήµατα και παρόµοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κοµµένα σε τεµάχια, µη
κεντηµένα
Ταινιοπλέµατα (τρέσες) σε τόπια. Άλλα είδη ταινιοπλεκτικής και άλλα ανάλογα είδη διακοσµητικά σε τόπια.
Κόµποι σε σχήµα βελανιδιού, θύσανοι, κόµποι σε σχήµα ελιάς, κόµποι σε σχήµα καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί
και παρόµοια
Κεντήµατα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια (µοτίβα)

63

Υφάσµατα πλεκτά από συνθετικές ίνες που περιέχουν σε βάρος 5 % ή περισσότερο νήµατα ελαστοµερή και
υφάσµατα που περιέχουν σε βάρος 5 % ή περισσότερο νήµατα από καουτσκούκ
∆αντέλες Raschel και υφάσµατα µε µακρύ τρίχωµα από συνθετικές ίνες

66

Κλινοσκεπάσµατα ταξειδίου και περιβλήµατα, άλλα από τα πλεκτά, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές
ίνες

68

Ενδύµατα και συµπληρώµατα της ένδυσης για βρέφη, µε εξαίρεση τα γάντια και βρέφη που περιλαµβάνονται
στις κατηγορίες 10 και 87, και τις κάλτσες και περιπόδια κοντά για βρέφη, εκτός από τα πλεκτά της
κατηγορίας 88

73

Φόρµες αθλητικές πλεκτές από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

93

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας από ύφασµα, άλλα από τα κατασκευασµένα από λουρίδες ή παρόµοιες µορφές,
από πολυαιθυλένιο ή προπυλένιο

95

Πιλήµατα και είδη από πίληµα, έστω και εµποτισµένα η επιχρισµένα, άλλα από τα επικαλύµµατα δαπέδου

98

Είδη κατασκευασµένα µε νήµατα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, µε εξαίρεση τα υφάσµατα και τα είδη
από υφάσµατα και τα είδη της κατηγορίας 97

101

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά πλεκτά ή µη, άλλα από τα κατασκευασµένα από συνθετικές ίνες

109

Καλύµµατα εµπορευµάτων, σχηµάτων κ.λπ., ιστία, γενικά εξωτερικά προπετάσµατα

112

Άλλα είδη έτοιµα από υφάσµατα, µε εξαίρεση εκείνα των κατηγοριών 113 και 114

113

Υφάσµατα για τον καθαρισµό πατωµάτων, πιατικών και ξεσκονιστήρια τύπου δέρµατος, άλλα από τα πλεκτά

114

Υφάσµατα και είδη για γενική χρήση

120

Παραπετάσµατα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, παραπετάσµατα και εσωτερικά προπετάσµατα, γύροι
κρεβατιού και άλλα είδη επίπλωσης, εκτός από τα πλεκτά, από λινάρι ή ραµί

123

Βελούδα και πλούσες υφασµένα και υφάσµατα από σενίλλη, υφασµένα, από λινάρι ή ραµί, εκτός από τα είδη
κορδελλοποιΐας
Σάλια, σάρπες, µαντίλια του λαιµού, κασκόλ, µαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόµοια είδη από λινάρι ή ραµί,
εκτός από τα πλεκτά

125 Α

Νήµατα από ίνες συνθετικές (συνεχείς), µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, άλλα από τα νήµατα της
κατηγορίας 41
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11.11.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Κατηγορία
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125 Β

Νήµατα µονόινα, λουρίδες και παρόµοια (τεχνητό άχυρο) και αποµιµήσεις χειρουργικών ραµµάτων, από
συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες

127 Α

Νήµατα από τεχνητές ίνες, συνεχείς µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, άλλα από τα νήµατα της
κατηγορίας 42

127 Β

Νήµατα µονόινα, λουρίδες και παρόµοιες µορφές (τεχνητό άχυρο) και αποµιµήσεις χειρουργικών ραµµάτων,
από τεχνητές υφαντικές ίνες

129

Νήµατα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες

131

Νήµατα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες

133

Νήµατα από καννάβι

135

Υφάσµατα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες

137

Βελούδα και πλούσες υφασµένα από σενίλλη, είδη κορδελοποιίας από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι

138

Υφάσµατα από νήµατα από χαρτί και άλλες υφαντικές ίνες, άλλα από τα νήµατα από ραµί

139

Υφάσµατα από µεταλλικές κλωστές ή από µεταλλικά νήµατα,

140

Υφάσµατα πλεκτά, από υφαντικές ίνες, όχι από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαµβάκι ή συνθετικές ή
τεχνητές ίνες

141

Κλινοσκεπάσµατα ταξειδίου ή περιβλήµατα από υφαντικές ύλες, άλλες από µαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας,
βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

142

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από σιζάλ, από άλλες ίνες του είδους agave ή καννάβι της Μανίλας

144

Πιλήµατα από χοντροειδείς τρίχες

145

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι από ύβακα (καννάβι της Μανίλας) ή από καννάβι

146 Α

Σπάγκοι για δεσίµατα ή δεµατιάσµατα, για αγροτικές µηχανές, από σιζάλ και άλλες ίνες του είδους agave

146 Β

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά από σιζάλ και άλλες ίνες του είδους agaves, άλλα από τα προϊόντα της
κατηγορίας 146 Α

146 Γ

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά πλεκτά ή όχι, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το
εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) της κλάσης 5303

151 Α

Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα

152

Πιλήµατα που γίνονται µε βελονάκι, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του
φλοιού (βίβλος), µη εµποτισµένα ή επικαλυµµένα, όχι για επένδυση δαπέδου

160

Μαντίλια και µαντιλάκια τσέπης, από µετάξι ή απορρίµµατα από µετάξι

161

Ενδύµατα, άλλα από πλεκτά, άλλα από αυτά των κατηγωριών 1 έως 123 και της κατηγορίας 159

ex 6405 20

Άλλα υποδήµατα που έχουν το πάνω µέρος από υφαντικές ύλες

6601 10

Οµπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόµοια είδη

8708 21

Ζώνες ασφαλείας

ex 9404 90

Άλλα, εκτός από σοµιέδες, στρώµατα και υπνόσακους
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
Κατάλογος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που δεν έχουν ακόµα ενταχθεί στους συνήθεις
κανόνες της ΓΣ∆Ε 1994

Κατηγορία

Περιγραφή

ΟΜΑ∆Α Ι Α
1

Νήµατα από βαµβάκι, µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

2

Υφάσµατα βαµβακερά, έτερα των υφασµάτων µε ύφανση γάζας, των φλοκωτών σπογγώδους µορφής, ειδών
κορδελοποιίας, βελούδων, πλουσών, υφασµάτων φλοκωτών, υφασµάτων εκ νηµάτων σενίλλης, τουλίων και
υφασµάτων βροχιδωτών µε κόµβους

2 α)
3

3 α)

Εκ των οποίων: έτερα των αλεύκαστων ή λευκασµένων
Υφάσµατα από συνθετικές ίνες, µη συνεχείς, έτερα των ειδών κορδελοποιίας, βελουδών, πλουσών, υφασµάτων
φλοκωτών (περιλαµβανοµένων και των φλοκωτών υφασµάτων σπογγώδους µορφής) και υφασµάτων εκ νηµάτων
σενίλλης
Εκ των οποίων: έτερα των αλεύκαστων ή λευκασµένων
ΟΜΑ∆Α Ι Β

4

Πουκάµισα, πουκαµισάκια, τι-σερτ, σου-πουλ (άλλα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας), φανέλες και
παρόµοια είδη, πλεκτά

5

Chandails, pullovers (µε ή χωρίς µανίκια), twinsets, γιλέκα και σακάκια (µε εξαίρεση τα σακάκια κοµµένα
ραµµένα), άνορακ, µπλουζόν και παρόµοια, πλεκτά

6

Παντελόνια µέχρι το γόνατο, κοντά παντελόνια (σορτς) (άλλα από τα είδη µπάνιου) και µακριά παντελόνια
υφασµένα, αντρών και αγοριών, παντελόνια υφασµένα για γυναίκες και κορίτσια, από µαλλί, βαµβάκι ή
συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες· κάτω µέρη αθλητικών φορµών (προπόνησης) µε φόδρα, άλλα από εκείνα
των κατηγοριών 16 ή 29, από βαµβάκι ή από συνθετικές τεχνητές ίνες

7

Φορέµατα-πουκάµισα (σεµιζιέ), µπλούζες, µπλούζες-πουκάµισα και πουκάµισα, πλεκτά και άλλα από τα πλεκτά,
από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες για γυναίκες και κορίτσια

8

Πουκάµισα και πουκαµισάκια, άλλα από τα πλεκτά, για άνδρες και αγόρια, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή
τεχνητές ίνες
ΟΜΑ∆Α ΙΙ Α

9

Υφάσµατα φλοκωτά, σπογγοειδή, πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, εκτός από πλεκτά, υφασµένα, φλοκωτά,
σπογγοειδή, από βαµβάκι

20

Πανικά κρεβατιού, εκτός από τα πλεκτά

22

Νήµατα από συνθετικές υφαντικές ίνες, µη συνεχείς, µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

22 α)

Από τα οποία: ακρυλικά

23

Νήµατα από τεχνητές υφαντικές ίνες, µη συνεχείς, µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

39

Πανικά τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας, εκτός από πλεκτά, εκτός από τα φλοκωτά σπογγοειδή από
βαµβάκι
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ΟΜΑ∆Α ΙΙ Β
12

Κάλτσες, κάλτσες-κιλότες (collants), κάλτσες εν γένει, προστατευτικά των καλτσών και παρόµοια είδη πλεκτικής, εκτός από είδη για βρέφη στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι κάλτσες για τη φλεβίτιδα, εκτός από τα
προϊόντα της κατηγορίας 70

13

Σλιπ και σώβρακα για άντρες και αγόρια, σλιπ και κιλότες για γυναίκες και κορίτσια, πλεκτά, από µαλλί,
βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

14

Πανωφόρια τύπου παρντεσού, αδιάβροχα, και άλλα πανωφόρια στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι κάπες,
υφασµένα για άντρες ή αγόρια, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ίνες (εκτός από παρκάς) (της κατηγορίας 21)

15

Πανωφόρια, αδιάβροχα (στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι κάπες) και σακάκια, υφασµένα, για γυναίκες ή
κορίτσια, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από παρκάς) (της κατηγορίας 21)

16

Κοστούµια και σύνολα, εκτός από τα πλεκτά, για άντρες και αγόρια, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, µε εξαίρεση τα ενδύµατα του σκι· φόρµες αθλητικές (προπόνησης) µε φόδρα, των οποίων το
εσωτερικό µέρος κατασκευάζεται από ένα και το αυτό ύφασµα, για άνδρες και αγόρια, από βαµβάκι ή από
συνθετικές ή τεχνητές ίνες

17

Σακάκια κάθε είδους, εκτός από τα πλεκτά, για άντρες και αγόρια, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές
ίνες

26

Φορέµατα για γυναίκες ή κορίτσια, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

28

Παντελόνια, φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια (σορτς) (άλλα από τα είδη µπάνιου) πλεκτά, από
µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

29

Κοστούµια-ταγιέρ και σύνολα άλλα από τα πλεκτά για γυναίκες ή κορίτσια, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, µε εξαίρεση τα ενδύµατα του σκι· φόρµες αθλητικές (προπόνησης) µε φόδρα, των οποίων το
εσωτερικό µέρος κατασκευάζεται από ένα και το αυτό ύφασµα, για γυναίκες ή κορίτσια, από βαµβάκι ή από
συνθετικές ή τεχνητές ίνες

31

Στηθόδεσµοι και µπούστα υφασµένα ή πλεκτά

78

Ενδύµατα, εκτός από πλεκτά, µε εξαίρεση τα ενδύµατα των κατηγοριών 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26,
27, 29, 68, 72, 76 και 77

83

Πανωφόρια, σακάκια κάθε είδους και άλλα ενδύµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι φόρµες και τα σύνολα
του σκι, πλεκτά, µε εξαίρεση τα ενδύµατα των κατηγοριών 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 και
75
ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ Α

35

Υφάσµατα από συνθετικές, υφαντικές ίνες συνεχείς, εκτός από τα υφάσµατα για επίσωτρα που φουσκώνουν της
κατηγορίας 114

35 α)

Από τα οποία: άλλα από τα αλεύκαστα ή λευκασµένα

38 B

Παραπετάσµατα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, εκτός από τα πλεκτά

50

Υφάσµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ Β

90

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή µη, από συνθετικές ίνες

97

∆ίχτυα κατασκευασµένα µε σπάγκους, σχοινιά και χοντρά σχοινιά σε τόπια, σε τεµάχια, ή σε καθορισµένα
σχήµατα. ∆ίχτυα σε καθορισµένα για την αλιεία µορφή, από νήµατα, σπάγκους ή σχοινιά
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ΟΜΑ∆Α ΙV
115

Νήµατα από λινάρι ή ραµί

117

Υφάσµατα από λινάρι ή ραµί

118

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας, υπηρεσίας ή κουζίνας, από λινάρι ή ραµί, άλλα από τα πλεκτά

121

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή µη, από λινάρι ή ραµί
ΟΜΑ∆Α V

130 Α

Νήµατα από µετάξι (άλλα από τα νήµατα από απορρίµµατα από µετάξι)

130 Β

Νήµατα από µετάξι, άλλα από εκείνα της κατηγορίας 130 Α. Τρίχες Messine (χοντρότριχες Φλωρεντίας)

136
151 Β

Υφάσµατα από µετάξι η από απορρίµµατα από µετάξι
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό
του φλοιού (βίβλος), όχι φουσκωτά ούτε φλοκωτά

156

Μπλούζες και πουλόβερ από µετάξι, ή απορρίµµατα από µετάξι, για γυναίκες και κορίτσια

157

Πλεκτά, άλλα από εκείνα των κατηγοριών 1 έως 123 και της κατηγορίας 156

159

Φορέµατα, φορέµατα-µπλούζες (chemisiers) και µπλούζες-πουκάµισα (blouses-chemisiers) από µετάξι ή απορρίµµατα από µετάξι, εκτός από πλεκτά
Σάλια, εσάρπες, µαντίλια λαιµού (φουλάρια), κασκόλ, µαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόµοια είδη, από µετάξι
ή απορρίµµατα από µετάξι
Γραβάτες από µετάξι ή απορρίµµατα από µετάξι
ΑΛΛΑ

3005 90

Βαµβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσµοι, τσιρότα, σιναπισµοί), εµποτισµένα ή καλυµµένα µε
ουσίες φαραµακευτικές ή συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς
ή κτηνιατρικούς σκοπούς: άλλα από επιδέσµους αυτοκόλλητους και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική
στρώση»

11.11.2000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατάλογος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που έχουν ενταχθεί στους συνήθεις κανόνες της
ΓΣ∆Ε 1994
Κατηγορία

Περιγραφή

10

Γάντια πλεκτά

18

Φανέλες, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιζάµες, ρόµπες λουτρού, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη για άντρες ή
αγόρια, εκτός από τα πλεκτά
Φανελάκια και πουκάµισα, κοµπινεζόν ή µεσοφόρια, µισά µεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάµες, ελαφρές ρόµπες
για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόµπες λουτρού και ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, για γυναίκες και κορίτσια,
εκτός από τα πλεκτά

19

Μαντίλια για τη µύτη και µαντιλάκια τσέπης, εκτός από τα πλεκτά

21

Παρκάς, άνορακ, µπλουζόν και παρόµοια, εκτός από πλεκτά, από µαλλί, από βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές
ίνες· άνω µέρη αθλητικών φορµών (προπόνησης µε φόδρα), άλλα από εκείνα των κατηγοριών 16 ή 29, από
βαµβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

24

Νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες λουτρού, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για άντρες και αγόρια
Νυχτικά, πιτζάµες, ντεζαµπιγιέ, ρόµπες λουτρού, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες
και κορίτσια

27

Φούστες στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), για γυναίκες ή κορίτσια

32

Βελούδα, πλούσες, υφάσµατα φλοκωτά και υφάσµατα από σενίλλη (µε εξαίρεση τα υφάσµατα από βαµβάκι,
φλοκωτά, σπογγοειδή και τα είδη κορδελοποιίας) και κεντηµένα υφάσµατα, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές
ή τεχνητές ίνες

33

Υφάσµατα από συνθετικά υφαντικά νηµάτια από λουρίδες και παρόµοιες µορφές, από πολυαιθυλένιο ή
πολυπροπυλένιο, µε πλάτος λιγότερο από 3 m
Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, εκτός από τα πλεκτά, που κατασκευάζονται από λουρίδες και παρόµοιες
µορφές

34

Υφάσµατα από συνθετικά υφαντικά νηµάτια που κατασκευάζονται από λουρίδες και παρόµοιες µορφές, από
πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, µε πλάτος 3 m ή µεγαλύτερο

36

Υφάσµατα από τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς, εκτός από τα υφάσµατα για επίσωτρα που φουσκώνουν της
κατηγορίας 114

37

Υφάσµατα από τεχνητές ίνες, µη συνεχείς

38 Α

Συνθετικά πλεκτά υφάσµατα για παραπετάσµατα και παραπετάσµατα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

40

Παραπετάσµατα άλλα από τα διαφανή παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα, εσωτερικά παραπετάσµατα,
γύροι κρεβατιών και άλλα είδη επίπλωσης, εκτός από τα πλεκτά, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές
υφαντικές ίνες

41

Συνθετικά λεπτά νήµατα συνεχή, µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, εκτός από τα µη ελαστικοποιηµένα
νήµατα, απλά, µη στριµµένα µέχρι και 50 φορές σε κάθε µέτρο

42

Νήµατα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς, µη συσκευασµένες για τη λιανική πώληση
Νήµατα από τεχνητές υφαντικές ίνες· νήµατα από τεχνητές υφαντικές ίνες, µη συσκευασµένα για τη λιανική
πώληση, εκτός από τα απλά νήµατα από βισκόζη µη στριµµένα ή στριµµένα µέχρι και 250 φορές σε κάθε
µέτρο και απλά νήµατα µη ελαστικοποιηµένα από οξική κυτταρίνη
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Περιγραφή

43

Λεπτά συνθετικά ή τεχνητά νήµατα, νήµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς, νήµατα από βαµβάκι συσκευασµένα
για τη λιανική πώληση

46

Μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισµένα ή χτενισµένα

47

Νήµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισµένα, µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

48

Νήµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισµένα, µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

49

Νήµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

53

Υφάσµατα από βαµβάκι µε ύφανση γάζας

54

Τεχνητές ίνες, µη συνεχείς, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα απορρίµµατα, λαναρισµένα, χτενισµένα, ή µε
άλλο τρόπο παρασκευασµένα για νηµατοποίηση

55

Ίνες συνθετικές µη συνεχείς, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα απορρίµµατα, λαναρισµένα ή µε άλλο τρόπο
παρασκευασµένα για νηµατοποίηση

56

Νήµατα από µη συνεχείς συνθετικές ίνες συνεχείς (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα απορρίµµατα) συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

58

Τάπητες µε κόµπους ή µε περιτύλιξη στα νήµατα του στηµονιού, έστω και έτοιµοι

59

Τάπητες και άλλα επικαλύµµατα δαπέδου από υφαντικές ύλες, άλλα από τους τάπητες της κατηγορίας 58

60

Είδη επίστρωσης (ταπισερί) υφασµένα µε το χέρι (τύπου Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais και
παρόµοια) και είδη επίστρωσης κεντηµένα µε βελόνα (ανεβατό, σταυροβελονιά κ.λπ.), έστω και έτοιµα

61

Στενά υφάσµατα και στενά υφάσµατα (bolduc) αποτελούµενα από στηµόνι χωρίς υφάδι, µονταρισµένα, µέσω
συγκολλητικών, άλλα από ετικέτες και παρόµοια είδη της κατηγορίας 62
Ελαστικά υφάσµατα και διακοσµητικά είδη (εκτός από τα πλεκτά), που κατασκευάζονται από ελαστικά νήµατα

62

Νήµατα σενίλλης· νήµατα περιτυλιγµένα µε άλλα νήµατα από υφαντικές ύλες (άλλα από τα υφαντικά
επιµεταλλωµένα νήµατα και τα νήµατα από χοντρότριχες, δηλαδή τρίχες χαίτης και ουράς µονόπλων ή
βοοειδών, περιτυλιγµένες µε νήµατα από υφαντικές ύλες)
Τούλια κάθε είδους και υφάσµατα βροχιδωτά µε κόµπους. ∆αντέλες (µε τη µηχανή ή στο χέρι) σε τόπια, σε
ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια
Ετικέτες, εµβλήµατα και παρόµοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κοµµένα σε τεµάχια, µη
κεντηµένα
Ταινιοπλέγµατα (τρέσες) σε τόπια. Άλλα είδη ταινιοπλεκτικής και άλλα ανάλογα είδη διακοσµητικά σε τόπια.
Κόµποι σε σχήµα βελανιδιού, θύσανοι, κόµποι σε σχήµα ελιάς, κόµποι σε σχήµα καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί
και παρόµοια
Κεντήµατα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσµητικά σχέδια (µοτίβα)

63

Υφάσµατα πλεκτά από συνθετικές ίνες που περιέχουν σε βάρος 5 % ή περισσότερο νήµατα ελαστοµερή και
υφάσµατα πλεκτά που περιέχουν σε βάρος 5 % ή περισσότερο νήµατα από καουτσκούκ
∆αντέλες Raschel και υφάσµατα µε µακρύ τρίχωµα από συνθετικές ίνες

65

Υφάσµατα πλεκτά άλλα από τα είδη των κατηγοριών 38 Α και 63, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή
τεχνητές ίνες

66

Κλινοσκεπάσµατα ταξειδίου και περιβλήµατα, άλλα από τα πλεκτά, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή
τεχνητές ίνες
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Κατηγορία

Περιγραφή

67

Πλεκτά, συµπληρώµατα της ένδυσης, άλλα από τα προοριζόµενα για βρέφη. Πανικά κάθε είδους πλεκτά.
Παραπετάσµατα, παραπετάσµατα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, εσωτερικά παραπετάσµατα, γύροι κρεβατιών και άλλα είδη επίπλωσης πλεκτά. Πλεκτά κλινοσκεπάσµατα, άλλα είδη πλεκτικής στα οποία περιλαµβάνονται τα µέρη ενδυµάτων ή τα συµπληρώµατα ένδυσης

68

Ενδύµατα και συµπληρώµατα της ένδυσης για βρέφη, µε εξαίρεση τα γάντια για βρέφη που περιλαµβάνονται
στις κατηγορίες 10 και 87, και τις κάλτσες και περιπόδια κοντά για βρέφη, εκτός από τα πλεκτά της
κατηγορίας 88

69

Κοµπινεζόν και µεσοφόρια πλεκτά, για γυναίκες και κορίτσια

70

Κάλτσες, κάλτσες-κιλότες µε την κοινή ονοµασία “collants”, από συνθετικές υφαντικές ίνες από νήµατα απλά
µε τίτλο µικρότερο από 67 decitex (6,7 tex)
Κάλτσες για γυναίκες, από συνθετικές ίνες

72

Μαγιό και κιλότες µπάνιου, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

73

Φόρµες αθλητικές πλεκτές από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

74

Κοστούµια-ταγιέρ και σύνολα, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, µε εξαίρεση τα ενδύµατα του σκι

75

Κοστούµια και σύνολα πλεκτά για άντρες και αγόρια, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, µε
εξαίρεση τα ενδύµατα του σκι

76

Ενδύµατα εργασίας, εκτός από τα πλεκτά, για άντρες και αγόρια

77

Φόρµες και σύνολα του σκι, εκτός από τα πλεκτά

84

Σάλια, σάρπες, µαντίλια του λαιµού, κασκόλ, µαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόµοια είδη, εκτός από
πλεκτά, από βαµβάκι, µαλλί ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

85

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες, εκτός από τα πλεκτά, από µαλλί, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές
ίνες

86

Κορσέδες, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες χωρίς ελάσµατα (λαστέξ), τιράντες καλτσοδέτες αντρών και γυναικών,
συγκρατήµατα καλτσών κάθε είδους, και παρόµοια είδη και τα µέρη τους, έστω και πλεκτά

87

Γάντια, εκτός από πλεκτά

88

Κάλτσες, περιπόδια και περιπόδια κοντά (σοσόνια) άλλα από τα πλεκτά. Άλλα ετοιµοσυµπληρώµατα του
ενδύµατος, τµήµατα του ενδύµατος, εκτός από τα προοριζόµενα για βρέφη, άλλα από τα πλεκτά

91

Τέντες

93

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας από ύφασµα, άλλα από τα κατασκευασµένα από λουρίδες ή παρόµοιες
µορφές, από πολυαιθυλένιο ή προπυλένιο

94

Βάτα από υφαντικές ύλες και είδη από βάτα, υφαντικές ίνες µε πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm (χνούδι
από την επεξεργασία των υφασµάτων), κόµποι και σφαιρίδια (boutons) από υφαντικές ύλες

95

Πιλήµατα και είδη από πίληµα, έστω και εµποτισµένα ή επιχρισµένα, άλλα από τα επικαλύµµατα δαπέδου

96

Υφάσµατα µη υφασµένα και είδη εξ υφασµάτων µη υφασµένων, έστω και εµποτισµένα ή επιχρισµένα

98

Είδη κατασκευασµένα µε νήµατα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, µε εξαίρεση τα υφάσµατα και τα είδη
από υφάσµατα και τα είδη της κατηγορίας 97
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Κατηγορία

99

Περιγραφή

Υφάσµατα επιχρισµένα µε κόλλα ή µε αµυλώδεις ουσίες του είδους που χρησιµοποιείται στη βιβλιοδεσία,
χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών και παρόµοιες χρήσεις. Υφάσµατα για ιχνογράφηση ή διαφανή για σχέδιο.
Υφάσµατα παρασκευσµένα για τη ζωγραφική. Υφάσµατα που έχουν σκληρυνθεί µε γόµα και παρόµοια για την
πιλοποιία
Λινοτάπητες (λινόλεουµ), έστω και κοµµένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισµα που
εφαρµόζεται πάνω σε υπόθεµα από υφαντική ύλη, έστω και κοµµένες
Υφάσµατα συνδυασµένα µε κατουτσκούκ, άλλα από τα πλεκτά, µε εξαίρεση τα υφάσµατα για επίσωτρα που
φουσκώνουν
Άλλα υφάσµατα εµποτισµένα ή επιχρισµένα. Οθόνες ζωγραφισµένες για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσµατα
εργαστηρίων και για ανάλογες χρήσεις, άλλα από εκείνα της κατηγορίας 100

100

Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα µε παράγωγα της κυτταρίνης ή µε άλλες τεχνητές
πλαστικές ύλες και υφάσµατα µε απανωτές στρώσεις από τις ύλες αυτές

101

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά πλεκτά ή µη, άλλα από τα κατασκευασµένα από συνθετικές ίνες

109

Καλύµµατα εµπορευµάτων, σχηµάτων κ.λπ., ιστία, γενικά εξωτερικά προπετάσµατα

110

Στρώµατα που φουσκώνουν µε αέρα, υφασµένα

111

Είδη για κατασκήνωση, υφασµένα, άλλα από τα στρώµατα που φουσκώνουν µε αέρα και τις τέντες

112

Άλλα είδη έτοιµα από υφάσµατα, µε εξαίρεση εκείνα των κατηγοριών 113 και 114

113

Υφάσµατα για τον καθαρισµό πατωµάτων, πιατικών και ξεσκονιστήρια τύπου δέρµατος, άλλα από τα πλεκτά

114

Υφάσµατα και είδη για γενική χρήση

120

Παραπετάσµατα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, παραπετάσµατα και εσωτερικά προπετάσµατα, γύροι
κρεβατιού και άλλα είδη επίπτωσης, εκτός από τα πλεκτά, από λινάρι ή ραµί

122

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας µεταχειρισµένα, από λινάρι, εκτός από τα πλεκτά

123

Βελούδα και πλούσες, υφασµένα και υφάσµατα από σενίλλη, υφασµένα, από λινάρι ή ραµί, εκτός από τα
πλεκτά
Σάλια, σάρπες, µαντίλια του λαιµού, κασκόλ, µαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόµοια είδη από λινάρι ή ραµί,
εκτός από τα πλεκτά

124
125 Α
126
127 Α

Συνθετικές υφαντικές ίνες, µη σηνεχείς
Νήµατα από ίνες συνθετικές (συνεχείς), µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, άλλα από νήµατα της
κατηγορίας 41
Τεχνητές υφαντικές ίνες, µη συνεχείς
Νήµατα από τεχνητές ίνες, συνεχείς, µη συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, άλλα από τα νήµατα της
κατηγορίας 42

129

Νήµατα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες

131

Νήµατα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες

133

Νήµατα από καννάβι

134

Μεταλλικά νήµατα

135

Υφάσµατα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες

137

Βελούδα και πλούσες υφασµένα και υφάσµατα από σενίλλη, είδη κορδελοποιίας από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι

11.11.2000

11.11.2000
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Περιγραφή

138

Υφάσµατα από νήµατα από χαρτί και άλλες υφαντικές ίνες, άλλα από τα νήµατα από ραµί

139

Υφάσµατα από µεταλλικές κλωστές ή από µεταλλικά νήµατα

140

Υφάσµατα πλεκτά, από υφαντικές ίνες, όχι από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαµβάκι ή συνθετικές ή
τεχνητές ίνες

141

Κλινοσκεπάσµατα ταξειδίου και περιβλήµατα από υφαντικές ύλες, άλλες από µαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαµβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

142

Τάπτητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από σιζάλ, από άλλες ίνες του είδους agave ή καννάβι της Μανίλας

144

Πιλήµατα από χοντροειδείς τρίχες

145

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, από ύβακα (καννάβι της Μανίλας) ή από καννάβι

146 Α

Σπάγκοι για δεσίµατα ή δεµατιάσµατα, για αγροτικές µηχανές, από σιζάλ και άλλες ίνες του είδους agave

146 Β

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά από σιζάλ και άλλες ίνες του είδους agaves, άλλα από τα προϊόντα της
κατηγορίας 146 Α

148 Α

Νήµατα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) της
κλάσης 5303

149

Υφάσµατα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος),
πλάτους που υπερβαίνει τα 150 cm

150

Υφάσµατα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος),
πλάτους µικρότερου ή ίσου των 150 cm· σάκοι και σακίδια συσκευασίας, από γιούτα ή από άλλες υφαντικές
ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος), όχι µεταχειρισµένοι

151 Α

Επενδύσεις δαπέδου από κοκκοφοίνικα

152

Πιλήµατα που γίνονται µε βελονάκι, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό
του φλοιού (βίβλος), µη εµποτισµένα ή επικαλυµµένα, όχι για επένδυση δαπέδου

153

Μεταχειρισµένοι σάκοι και σακίδια συσκευασίας, από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από
το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) της κλάσης 5303

160

Μαντίλια και µαντιλάκια τσέπης, από µετάξι ή απορρίµµατα από µετάξι

161

Ενδύµατα, άλλα από πλεκτά, άλλα από αυτά των κατηγοριών 1 έως 123 και της κατηγορίας 159

5604 10

Νήµατα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυµµένα µε υφαντικά

6309 00

Μεταχειρισµένα ενδύµατα και άλλα µεταχειρισµένα είδη

6405 20

Άλλα υποδήµατα που έχουν το πάνω µέρος από υφαντικές ύλες

6501 00

Καµπάνες για καπέλα αδιαµόρφωτες και µε ασήκωτο το γύρο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι
µπορεί να είναι σκισµένοι κατά το ύψος), από πίληµα

6502 00

Καµπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγµένα ή κατασκευασµένα µε συναρµολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη,
αδιαµόρφωτα και µε ασήκωτο το γύρο, µη στολισµένα

6503 00

Καπέλα και άλλα καλύµµατα κεφαλής από πίληµα, κατασκευασµένα από τις καµπάνες ή τους δίσκους της
κλάσης 6501, έστω και στολισµένα

6504 00

Καπέλα και άλλα καλύµµατα κεφαλής, πλεγµένα ή κατασκευασµένα µε συναρµολόγηση ταινιών, από κάθε
ύλη, έστω και στολισµένα

6505 90

Καπέλα και άλλα καλύµµατα κεφαλής, πλεγµένα ή κατασκευασµένα από δαντέλες, πίληµα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεµάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισµένα

6601 10

Οµπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόµοια είδη

6601 91

Οµπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο µε στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή

L 286/13
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Κατηγορία

Περιγραφή

6601 99

Άλλες οµπρέλες

8708 21

Ζώνες ασφαλείας

8804 00

Αλεξίπτωτα [στα οποία περιλαµβάνονται και τα κατευθυνόµενα και τα ειδικά ορθογωνίου σχήµατος πτώσεως
από πλαγιά (παραπέντε)] και στροφόπτωτα (rotochutes). Τα µέρη και εξαρτήµατά τους

9113 90

Άλλα βραχιόλια (µπρασελέ) ρολογιών

9404 90

Άλλα, εκτός από σοµιέδες, στρώµατα και υπνόσακους

9502 91

Ενδύµατα και εξαρτήµατά τους, υποδήµατα και καπέλα για κούκλες που αναπαριστούν µόνον ανθρώπινες
υπάρξεις

ex 3921 12
ex 3921 13
ex 3921 90
ex 4202 12
ex 4202 22
ex 4202 32
ex 4202 92
ex 6406 10
ex 6406 99
ex 7019 10
ex 7019 20
ex 9612 10»

11.11.2000

11.11.2000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2475/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης Νοεµβρίου 2000
για τη θέσπιση ορισµένων παραχωρήσεων υπό τη µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για
ορισµένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων
γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία µε τη Σλοβενία
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,

(8)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της
2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (3), κωδικοποιήθηκαν οι κανόνες διαχείρισης των
δασµολογικών ποσοστώσεων που σχεδιάστηκαν για να
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την χρονολογική σειρά των
ηµεροµηνιών που φέρουν οι τελωνειακές διασαφήσεις,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ευρωπαϊκή Συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών της, αφενός, και της
∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου (1), προβλέπει ορισµένες παραχωρήσεις για ορισµένα γεωργικά προϊόντα
καταγωγής Σλοβενίας.

(2)

Σύµφωνα µε τις οδηγίες που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 30
Μαρτίου 1999, η Επιτροπή και η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας συνήψαν στις 22 Μαΐου 2000, κατόπιν διαπραγµατεύσεων, πρόσθετο πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία.

(3)

Το πρόσθετο πρωτόκολλο, στο οποίο προβλέπονται πρόσθετες γεωγρικές παραχωρήσεις, θα βασίζεται στο άρθρο 21
παράγραφος 5 της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας, όπου ορίζεται
ότι η Κοινότητα και η Σλοβενία εξετάζουν στο Συµβούλιο
Σύνδεσης, ανά προϊόν και σε συστηµατική και αµοιβαία
βάση, τη δυνατότητα εκατέρωθεν χορήγησης περαιτέρω
παραχωρήσεων.

(4)

(5)

Μια ταχεία υλοποίηση των προσαρµογών αποτελεί ουσιαστικό µέρος των αποτελεσµάτων των διαπραγµατεύσεων για
τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή
Συµφωνία µε τη Σλοβενία.
Ως εκ τούτου ενδείκνυται να προβλεφθεί η προσαρµογή, ως
αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, των γεωργικών
παραχωρήσεων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία µε τη Σλοβενία.

(6)

Η Σλοβενία θα θεσπίσει όλες τις αναγκαίες νοµοθετικές
διατάξεις, σε αυτόνοµη και µεταβατική βάση, για να καταστεί δυνατή η ταχεία και ταυτόχρονη υλοποίηση της προσαρµογής των γεωργικών παραχωρήσεων της ∆ηµοκρατίας
της Σλοβενίας που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία.

(7)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

(1) ΕΕ L 51 της 26.2.1999, σ. 3.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι ρυθµίσεις για την εισαγωγή, στην Κοινότητα, που εφαρµόζονται σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας, όπως
εµφαίνονται στο παράρτηµα Α α) και Α β) του παρόντος κανονισµού, αντικαθιστούν εκείνες που εµφαίνονται στο παράρτηµα VI
της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας
της Σλοβενίας, αφετέρου.
2.
Όταν αρχίσει να ισχύει το πρόσθετο πρωτόκολο µε το οποίο
προσαρµόζεται η Ευρωπαϊκή Συµφωνία της παραγράφου 1, οι
προβλεπόµενες στο πρωτόκολλο αυτό παραχωρήσεις θα αντικατασταθούν από εκείνες του παραρτήµατος Α α) και Α β) του παρόντος κανονισµού.
3.
Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
Άρθρο 2
1.
Η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων µε αύξοντα
αριθµό µικρότερο από 09.4000 πραγµατοποιείται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
2.
Οι ποσότητες εµπορευµάτων τα οποία αποδεσµεύθηκαν για
ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα από την 1η Ιανουαρίου
2000 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2000 µε τον προτιµησιακό δασµό που
προβλέπεται στο παράρτηµα VI της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας, στο
πλαίσιο των δασµολογικών ποσοστώσεων µε αύξοντες αριµούς
09.1532, 09.1533, 09.1534, 09.1535, 09.1537, 09.1541,
09.1542, 09.1543, 09.1544, 09.4082, 09.4083, 09.4084,
09.4086, 09.4087, 09.4088, 09.4089 και 09.4090 λαµβάνονται πλήρως υπόψη για καταλογισµό επί των δασµολογικών
ποσοστώσεων µε τους ίδιους αύξοντες αριθµούς που προβλέπονται
στο παράρτηµα Α β) του παρόντος κανονισµού.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1662/1999 (ΕΕ L 197 της
29.7.1999, σ. 25).
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Άρθρο 3
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή, που συγκροτείται
µε το άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1766/92, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1) ή, εφόσον είναι ανάγκη, από την επιτροπή που συγκροτείται µε τις σχετικές διατάξεις των άλλων κανονισµών περί της
κοινής οργανώσεως των αγορών γεωργικών προϊόντων.
2.
Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

11.11.2000

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/486/ΕΚ καθορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 4

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. FABIUS

(1) 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).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α(α)
Καταργούνται οι δασµοί επί των εισαγωγών που εφαρµόζονται στην Κοινότητα σε προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας και
απαριθµούνται κατωτέρω

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

0101 20 10
0104 20 10
0106 00 10
0106 00 20

0603 90 00
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90

0811 90 70
0811 90 85
0812 10 00
0812 90 40
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 95
0813 10 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
0814 00 00

1212 10 99
1214 90 10

1514 10 10
1514 10 90
1514 90 10
1515 11 00
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 30 90
1515 50 11
1515 50 19
1515 50 91
1515 50 99
1515 90 29
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91
1518 00 95
1518 00 99
1522 00 91

0205 00 11
0205 00 19
0205 00 90
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 90 10
0208 90 50
0208 90 60
0208 90 80
0210 90 10
0210 90 79
0407 00 90
0410 00 00
0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0601 20 30
0601 20 90
0602 10 90
0602 20 90
0602 30 00
0602 40 10
0602 40 90
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 45
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
0603 10 80

0701 10 00
0703 10 11
0709 51 30
0709 51 50
0709 51 90
0709 90 40
0711 30 00
0712 30 00
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0714 20 10
0714 20 90
0714 90 90
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0804 20 10
0804 20 90
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 91
0806 20 98
0807 11 00
0807 19 00
0808 20 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 90 85

0901 12 00
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1006 10 10
1007 00 10
1208 10 00
1209 19 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 80
1209 30 00
1209 91 10
1209 91 90
1209 99 91
1209 99 99
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1211 90 30
1212 10 10

1302 12 00
1302 13 00
1302 19 05
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507 10 10
1507 10 90
1507 90 10
1508 10 90
1508 90 10
1508 90 90
1511 10 90
1511 90 11
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 10
1512 11 91
1512 11 99
1512 19 10
1512 21 10
1512 21 90
1512 29 10
1512 29 90
1513 11 10
1513 11 99
1513 19 19
1513 19 30
1513 19 91
1513 19 99
1513 21 11
1513 21 19
1513 21 30
1513 21 90
1513 29 11
1513 29 19
1513 29 30
1513 29 50
1513 29 91
1513 29 99

2001 90 20
2005 90 75
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 92 72
2302 50 00
2306 90 19
2308 90 90
2309 90 51
2309 90 93
2309 90 95

(1) Όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2204/1999 της Επιτροπής της 12 Οκτωβρίου 1999 που τροποποιεί το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 278 της 28ης Οκτωβρίου 1999, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α(β)
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας υπόκεινται στις
κατωτέρω καταχωρήσεις
(ΜΕΚ = δασµός του µάλλον ευνοούµενου κράτους)

Α/Α

Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ)
(2)

Ετήσια
ποσότητα για
το 2000
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα για
το 2001
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα για
τα επόµενα
έτη
(τόνοι)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή (1)

0101 19 90

Άλογα ζωντανά, εκτός εκείνων που προορίζονται για σφαγή

67

Απεριόριστη

Απεριόριστη

Απεριόριστη

Κρέας βοοειδών, νωπό, διατηρηµένο µε απλή
ψύξη ή κατεψυγµένο:

20

9 100

9 800

10 500

20

1 560

1 680

1 800

09.4082

Ειδικές
διατάξεις

ex 0201 10 00

Σφάγια και ηµιµόρια σφαγίων, εκτός του
βοείου κρέατος και του κρέατος µόσχων
υψηλής ποιότητας

0201 20 20

Τεταρτηµόρια σφαγίου που ονοµάζονται
«αλληλοσυµπληρούµενα»

0201 20 30

Εµπρόσθια τεταρτηµόρια µη χωρισµένα ή
χωρισµένα

0201 20 50

Οπίσθια τεταρτηµόρια µη χωρισµένα ή χωρισµένα

0201 30

Χωρίς κόκαλα

0207 11

Πετεινοί και κότες µη τεµαχισµένοι, νωποί ή
διατηρηµένοι µε απλή ψύξη (Gallus domesticus)

0207 12

Πετεινοί και κότες µη τεµαχισµένοι, κατεψυγµένοι (Gallus domesticus)

09.4111

0207 13 10

Τεµάχια και παραπροϊόντα σφαγίων από
πετεινούς και κότες του είδους Gallus
domesticus

ατελώς

250

500

500

(5)

09.4112

0207 14 10

Τεµάχια και παραπροϊόντα σφαγίων από
πετεινούς και κότες του είδους Gallus
domesticus

ατελώς

250

500

500

(5)

09.4084

0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70

Τεµάχια πουλερικών µε κόκαλα και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη του είδους Gallus domesticus

20

1 300

1 400

1 500

(3)

09.4113

0210 11 31

Χοιροµέρια (ζαµπόν) εκτρεφόµενων χοίρων
µε κόκαλο αποξηραµένα ή καπνιστά.

ατελώς

200

400

400

(5)

09.4114

0210 19 81

Αποξηραµένο ή καπνιστό κρέας εκτρεφόµενων χοίρων χωρίς κόκαλα

ατελώς

75

150

150

(5)

09.4086

0402 10

Σκόνη αποκορυφωµένου γάλακτος

20

1 300

1 400

1 500

0402 21

Σκόνη πλήρους γάλακτος

09.4083

Τεµάχια πουλερικών µε κόκαλα και παραπροϊόντα σφαγίων, (εκτός συκωτιού) κατεψυγµένα του είδους Gallus domesticus

11.11.2000

Α/Α
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EL

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή (1)

L 286/19

Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ)
(2)

Ετήσια
ποσότητα για
το 2000
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα για
το 2001
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα για
τα επόµενα
έτη
(τόνοι)

Ειδικές
διατάξεις

09.4087

0403 10

Γιαούρτια

20

650

700

750

09.4088

0406 90

Τυρί (Emmentaler, Edam, Gouda, Sbrinz)

20

390

420

450

09.4115

0407 00 19

Αυγά πουλερικών µε κέλυφος για εκκόλαψη

ατελώς

100

200

200

(5)

09.4116

0407 00 30

Αυγά πουλερικών µε κέλυφος που δεν προορίζονται για εκκόλαψη

ατελώς

68

135

135

(5)

09.4117

0408 19 81

Κρόκοι αυγών, σε υγρή κατάσταση

ατελώς

225

450

450

(5)

09.4118

0408 19 89

Κρόκοι αυγών, όχι σε υγρή κατάσταση
(στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι
κατεψυγµένοι)

ατελώς

75

150

150

(5)

09.4119

0408 99 80

Αυγά πτηνών χωρίς κέλυφος, άλλα

ατελώς

75

150

150

(5)

0409 00 00

Φυσικό µέλι

93

Απεριόριστη

Απεριόριστη

Απεριόριστη

09.1532

0701 90 10
0701 90 50

Πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή
ψύξη, εκτός από τις πατάτες για σπορά

20

195

210

225

09.1731

0701 90 90

Πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή
ψύξη, εκτός από τις πατάτες για σπορά,
άλλες

ατελώς

2 500

5 000

5 000

09.1533

0704 90

Κράµβες και κουνουπίδια, άλλα

20

130

140

150

09.1534

0705 11 00

Μαρούλια στρογγυλά

20

130

140

150

09.1535

0706 10 00

Καρότα και γογγύλια

20

1 040

1 120

1 200

ex 0707 00 05

Αγγούρια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή
ψύξη, (από 16ης Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου)

80

Απεριόριστη

Απεριόριστη

Απεριόριστη

(4)

ex 0711 40 00

Αγγούρια
ατελώς

5 000

10 000

10 000

(4) (5)
(4)

09.1732

0808 10

09.1537

ex 0808 20 50

Αχλάδια, από 1ης Αυγούστου έως 31
∆εκεµβρίου

20

2 210

2 380

2 550

09.4089

ex 1601 00 91
ex 1601 00 99

Λουκάνικα και παρόµοια προϊόντα, από
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα· εκτός
πουλερικών

20

130

140

150

09.4120

ex 1601 00

Λουκάνικα και παρόµοια προϊόντα, από
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα· πουλερικών

ατελώς

500

1 000

1 000

Παρασκευασµένο ή διατηρηµένο κρέας πουλερικών

20

1 560

1 680

1 800

ατελώς

Απεριόριστη

Απεριόριστη

Απεριόριστη

09.4090

1602 32 19
1602 39 29
ex 2001 10 00

Μήλα, νωπά

Αγγούρια

(5)

(5)
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Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ)
(2)

Ετήσια
ποσότητα για
το 2000
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα για
το 2001
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα για
τα επόµενα
έτη
(τόνοι)

Ειδικές
διατάξεις

Τοµάτες, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες
κατ’ άλλο τρόπο εκτός από ξύδι ή οξικό οξύ

ατελώς

1 350

2 700

2 700

(5)

ex 2004 90 30

Ξινό λάχανο (Sauerkraut) κατεψυγµένο

ατελώς

65

70

75

ex 2004 90 98

Ajvar, κατεψυγµένο

ατελώς

Απεριόριστη

Απεριόριστη

Απεριόριστη

ex 2005 90 70

Ajvar, µη κατεψυγµένο
ατελώς

650

700

750

Κωδικός ΣΟ

2002

09.1542

Περιγραφή (1)

Παρασκευασµένα κεράσια µε προσθήκη
οινοπνεύµατος:
ex 2008 60 39

Γλυκά κεράσια για προϊόντα σοκολάτας

2008 60 51
2008 60 61
2008 60 71
2008 60 91

Ξινά κεράσια

2009 70 30
2009 70 93
2009 70 99

Χυµός µήλου

50

Απεριόριστη

Απεριόριστη

Απεριόριστη

09.1543

2009 80 71

Χυµός κερασιού

20

195

210

225

09.1544

2009 90 11
2009 90 19
2009 90 31
2009 90 39

Μείγµα χυµών

20

260

280

300

(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων ερµηνείας της συνδυασµένης ονοµατολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εµπορευµάτων θεωρείται ότι έχει µόνον ενδεικτική αξία, δεδοµένου ότι
το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παραρτήµατος αυτού, βάσει των κωδικών ΣΟ κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισµού. Όπου αναφέρονται κωδικοί
ex της ΣΟ, η δυνατότητα εφαρµογής του προτιµησιακού καθεστώτος καθορίζεται µε εφαρµογή του κωδικού ΣΟ και την αντίστοιχη περιγραφή από κοινού.
(2) Στις περιπτώσεις που υπάρχει ελάχιστος δασµός ΜΕΚ, ο εφαρµοζόµενος ελάχιστος δασµός είναι ίσος µε τον ελάχιστο ΜΕΚ πολλαπλασιασµένο επί το ποσοστό που αναφέρεται στην
παρούσα στήλη.
(3) Βάρος σφαγίου.
(4) Η µείωση εφαρµόζεται µόνο στο τµήµα ad valorem του δασµού.
(5) Για το έτος 2000 η παραχώρηση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2000 και µετά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 2476/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

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), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), 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

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 11 Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 10ης Νοεµβρίου 2000, 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 (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
999
052
628
999
052
999
204
999

123,1
79,1
101,1
114,9
146,0
130,4
88,6
88,6
53,9
53,9

052
999
052
528
600
999
052
064
400
504
508
632
999
039
052
388
400
404
720
999
052
064
999

65,3
65,3
67,9
53,8
60,8
60,8
100,8
94,8
272,1
236,7
410,1
37,2
192,0
82,1
87,5
42,9
69,4
92,0
40,0
69,0
94,7
58,8
76,8

0707 00 05

0709 90 70
0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2543/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της 2.12.1999, σ. 46). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».

11.11.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 286/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2477/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για τον καθορισµό των επιτοκίων που θα εφαρµοσθούν για τον υπολογισµό των δαπανών χρηµατοδοτήσεως των παρεµβάσεων που συνίστανται σε αγορά, αποθεµατοποίηση και διάθεση
το τέλος του οικονοµικού έτους. Ελλείψει ανακοινώσεων
από ένα κράτος µέλος, το ποσοστό των δαπανών του επιτοκίου που θα εφαρµοσθεί µε βάση το επιτόκιο αναφοράς που
εµφαίνεται στο παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 του Συµβουλίου, της 2ας
Αυγούστου 1978, σχετικά µε τους γενικούς κανόνες για τη χρηµατοδότηση των παρεµβάσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα Εγγυήσεων (1),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1259/96 (2),
και ιδίως το άρθρο 5,

(4)

Θα πρέπει να καθοριστούν τα επιτόκια για το λογιστικό
έτος 2001, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του ΕΓΤΠΕ,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 411/88 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 1988, σχετικά µε τη
µέθοδο και το επιτόκιο που πρέπει να εφαρµοστούν για τον
υπολογισµό των εξόδων χρηµατοδότησης των παρεµβάσεων
που συνίστανται σε αγορές, αποθεµατοποίηση και
διάθεση (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2623/1999 (4), προβλέπει ότι το ενιαίο επιτόκιο που
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των δαπανών χρηµατοδοτήσεως των παρεµβάσεων αντιστοιχεί στα επιτόκια EURIBOR µε προθεσµία τριών µηνών και δώδεκα µηνών, σταθµίζοντας αυτά µε ένα τρίτο και δύο τρίτα.

(1)

Η Επιτροπή καθορίζει το επιτόκιο αυτό πριν από την αρχή
κάθε λογιστικής περιόδου ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, µε
βάση τα επιτόκια που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των
έξι µηνών που προηγούνται του καθορισµού.

(2)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
411/88 προβλέπει τον καθορισµό ειδικού επιτοκίου για ένα
κράτος µέλος που υπέστη, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον έξι
µηνών, δαπάνη επιτοκίου µικρότερη από το ενιαίο επιτόκιο
που καθορίσθηκε από την Κοινότητα. Οι δαπάνες αυτές
ανακοινώθηκαν από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή πριν από

(3)

Άρθρο 1
Για τις δαπάνες που καταλογίζονται στο οικονοµικό έτος 2001 του
ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων:
1. το επιτόκιο που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 411/88 καθορίζεται σε 4,6 %·
2. το ειδικό επιτόκιο που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 411/88 καθορίζεται σε:
— 3,8 % για τη Σουηδία,
— 4 % για την Ιρλανδία,
— 4,1 % για τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Φινλανδία,
— 4,5 % για την Ιταλία.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

216 της 5.8.1978, σ.
163 της 2.7.1996, σ.
40 της 13.2.1988, σ.
318 της 11.12.1999,

1.
10.
25.
σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2478/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2281/2000
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2281/2000 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 3 έως τις 9
Νοεβρίου 2000 σε 174,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2281/2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 7.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2479/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν
υποβληθεί από τις 3 έως τις 9 Νοεµβρίου 2000 σε
179,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 10.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.

L 286/26

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

11.11.2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2480/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2283/2000
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2283/2000 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
3 έως τις 9 Νοεµβρίου 2000 σε 169,00 EUR/t, στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2283/
2000.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 13.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2481/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2284/2000
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2284/2000 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 67 προορισµού ορισµένων
τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί
από τις 3 έως τις 9 Νοεµβρίου 2000, σε 245,00 EUR/t, στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2284/2000.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 16.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2482/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2285/2000
άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν
ενδείκνυται να καθορισθεί η µέγιστη επιδότηση.

(4)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2285/2000 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/
89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 6
έως τις 9 Νοεµβρίου 2000 στο πλαίσιο της δηµοπρασίας της
επιδότησης για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου
ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που
αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2285/2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329
193
261
167
260

της
της
της
της
της

30.12.1995, σ. 18.
29.7.2000, σ. 3.
7.9.1989, σ. 8.
2.7.1999, σ. 19.
14.10.2000, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2483/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για καθορισµό, για το µήνα Οκτωβρίου 2000, της ειδικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας για τη µετατροπή
του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης στον τοµέα της ζάχαρης
πει να καθορίζεται κάθε µήνα για τον προηγούµενο µήνα.
Ωστόσο για τα επιστρεφόµενα ποσά από την 1η Ιανουαρίου
1999, λόγω της εισαγωγής του αγρονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ από την ίδια αυτή ηµεροµηνία, πρέπει να
περιοριστεί ο καθορισµός των συντελεστών µετατροπής στις
ειδικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες µεταξύ του ευρώ και των
εθνικών νοµισµάτων των κρατών µελών που δεν έχουν εγκρίνει το ενιαίο νόµισµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τον καθορισµό του αγρονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (3),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 1993, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του γεωργικού συντελεστή µετατροπής στον τοµέα της ζάχαρης (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1642/
1999 (5), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1713/93 ορίζει ότι το επιστρεφόµενο ποσό των δαπανών
αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 µετατρέπεται σε εθνικό νόµισµα βάσει ειδικού γεωργικού συντελεστή µετατροπής, ο
οποίος υπολογίζεται pro rata temporis ως ο µέσος όρος
των γεωργικών συντελεστών µετατροπής που ισχύουν κατά
το µήνα της αποθεµατοποίησης. Ο εν λόγω ειδικός γεωργικός συντελεστής πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα για τον
προηγούµενο µήνα. Ο εν λόγω γεωργικός συντελεστής πρέ-

(1)

(2)

Η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων οδηγεί στον καθορισµό,
για το µήνα Οκτωβρίου 2000, της ειδικής συναλλαγµατικής
ισοτιµίας µετατροπής του επιστρεφόµενου ποσού των
δαπανών αποθεµατοποίησης στα διάφορα εθνικά νοµίσµατα,
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο ειδικός γεωργικός συντελεστής που πρέπει να χρησιµοποιείται
για τη µετατροπή του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2038/1999 σε καθένα από τα εθνικά νοµίσµατα καθορίζεται,
για το µήνα Οκτωβρίου 2000, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου 2000.
Εφαρµόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

252
175
349
159
195

της
της
της
της
της

25.9.1999, σ. 1.
14.7.2000, σ. 59.
24.12.1998, σ. 1.
1.7.1993, σ. 94.
28.7.1999, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 10ης Νοεµβρίου 2000, για τον καθορισµό, για το µήνα Οκτωβρίου 2000 της
ειδικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας για τη µετατροπή του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης
στον τοµέα της ζάχαρης
Ειδικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες

1 ευρώ =

7,44774
339,441
8,52398
0,589719

δανικές κορόνες
δραχµές
σουηδικές κορόνες
στερλίνες

11.11.2000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2484/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Α1 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης Νοεµβρίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 298/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1877/2000 της Επιτροπής (3),
καθόρισε τις ποσότητες για τις οποίες δύναται να εκδίδονται
πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Α1, εκτός από
εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής
βοήθειας.
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2190/96 καθόρισε
τους όρους µε τους οποίους δύναται να ληφθούν από την
Επιτροπή ιδιαίτερα µέτρα µε σκοπό να αποφευχθεί η υπέρβαση των ποσοτήτων για τις οποίες µπορούν να εκδίδονται
πιστοποιητικά του συστήµατος Α1.
Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήµερα η
Επιτροπή, θα προκύψουν υπερβάσεις των ποσοτήτων για τα
φουντούκια χωρίς κέλυφος, µειωµένων και προσαυξηµένων

κατά τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2190/96, εάν εκδοθούν
χωρίς περιορισµό πιστοποιητικά του συστήµατος Α1 που
ζητούνται από τις 7 Νοεµβρίου 2000. Πρέπει, εποµένως, να
καθορισθεί, για τα φουντούκια χωρίς κέλυφος, ποσοστό
έκδοσης των ποσοτήτων που ζητήθηκαν στις 7 Νοεµβρίου
2000 και να απορριφθούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών του
συστήµατος Α1 που κατατίθενται αργότερα κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου αιτήσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Α1 για τα φουντούκια
χωρίς κέλυφος, για τα οποία η αίτηση κατατέθηκε στις 7 Νοεµβρίου 2000 στο πλαίσιο του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1877/2000, εκδίδονται µέχρι ανωτάτου ορίου 36,3 % των ζητούµενων ποσοτήτων.
Γι’ αυτό το προϊόν απορρίπτονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών του
συστήµατος Α1 που κατατίθενται µετά τις 7 Νοεµβρίου 2000 και
πριν από τις 9 Νοεµβρίου 2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 34 της 9.2.2000, σ. 16.
(3) ΕΕ L 225 της 5.9.2000, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2485/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
ήταν επιζήµια για την καλή λειτουργία του καθεστώτος των
εξαγωγικών επιστροφών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης Νοεµβρίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 298/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1877/2000 της Επιτροπής (3)
καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται
να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β,
εκτός από εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας.

(2)

Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήµερα η
Επιτροπή για τα λεµόνια, οι ενδεικτικές ποσότητες που
προβλέπονται για την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο υπάρχει
κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς. Η υπέρβαση αυτή θα

(3)

Για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
για τα λεµόνια, που εξάγονται µετά τις 10 Νοεµβρίου
2000, και τούτο έως το τέλος της τρέχουσας εξαγωγικής
περιόδου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τα λεµόνια, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
που κατατέθηκαν δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1877/2000, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων
έγινε αποδεκτή µετά τις 10 Νοεµβρίου και πριν από τις 16 Νοεµβρίου 2000, απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 34 της 9.2.2000, σ. 16.
(3) ΕΕ L 225 της 5.9.2000, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2486/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
τροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2447/2000 (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τοµέα της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1527/2000 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1411/2000 της Επι-

(1)

(2)

Από την εφαρµογή των κανόνων και των λεπτοµερειών
καθορισµού που υπενθυµίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252 της 25.9.1999, σ. 1.
175 της 14.7.2000, σ. 59.
141 της 24.6.1995, σ. 16.
85 της 20.3.1998, σ. 5.

(5) ΕΕ L 161 της 1.7.2000, σ. 22.
(6) ΕΕ L 281 της 7.11.2000, σ. 14.

L 286/34

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

11.11.2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 10ης Νοεµβρίου 2000, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και
πρόσθετων δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασµός
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

26,84
26,84
26,84
26,84
28,11
28,11
28,11
0,28

3,23
8,11
3,10
7,68
11,18
6,66
6,66
0,37

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου (ΕΕ L 89
της 10.4.1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συµβουλίου (ΕΕ L 94
της 21.4.1972, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2487/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεµβρίου 2000
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού και για καθορισµό
του ποσού της προκαταβολής της ενίσχυσης
ται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται
ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές εµπόριο.
Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των κριτηρίων
για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του
εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη
διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την ποιότητα του
παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των προσφορών
και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο
άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1201/89.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, και ιδίως τις παραγράφους
3 και 10 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1553/95
του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1554/95 του Συµβουλίου, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των γενικών κανόνων του
καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι και περί καταργήσεως του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1419/98 (3), και ιδίως τα άρθρα
3, 4 και 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1554/
95, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι, και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι, και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1201/89 της
Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 1989, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1624/1999 (5). Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας
αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ’ αυτόν τον
τρόπο, η τιµή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας
προσδιορισµένης τιµής.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1554/
95, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά, και λαµβάνοντας υπόψη
τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια
αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές
της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί
αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος όρος των
προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί σε ένα ή
περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα προϊόν «cif»
για ένα λιµάνι της Βόρειας Ευρώπης και το οποίο προέρχε-

(2)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

148
148
190
123
192

της
της
της
της
της

30.6.1995, σ. 45.
30.6.1995, σ. 48.
4.7.1998, σ. 4.
4.5.1989, σ. 23.
24.7.1999, σ. 39.

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου.

(4)

Το άρθρο 5 παράγραφος 3α πρώτο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1554/95 προβλέπει ότι το ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης ισούται µε την τιµή στόχου µειωµένη
κατά την τιµή της παγκόσµιας αγοράς, καθώς και κατά µία
µείωση που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο που εφαρµόζεται σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης εγγυηµένης
ποσότητας αλλά βάσει της εκτιµώνενης παραγωγής µη εκκοκισµένου βάµβακος, µε προσαύξηση 15 %. Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1842/2000 της Επιτροπής (6) καθορίζεται το
επίπεδο της εκτιµώνενης παραγωγής για την περίοδο 2000/
2001. Η εφαρµογή αυτής της µεθόδου οδηγεί στον καθορισµό του ποσού της προκαταβολής ανά κράτος µέλος στα
επίπεδα που αναφέρονται κατωτέρω,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1554/95, καθορίζεται σε 40,167 EUR/100 kg.
2.
Το ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης που προβλέπεται
στο άρθρο 5 παράγραφος 3α πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1554/95 καθορίζεται σε:
— 40,621 EUR/100 kg για την Ισπανία,
— 21,593 EUR/100 kg για την Ελλάδα,
— 66,133 EUR/100 kg για τα λοιπά κράτη µέλη.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεµβρίου 2000.
(6) ΕΕ L 220 της 31.8.2000, σ. 14.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Οκτωβρίου 2000
περί τροποποιήσεως της απόφασης 97/467/ΕΚ για την κατάρτιση των προσωρινών καταλόγων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές κρέατος κουνελιού και
εκτρεφόµενων θηραµάτων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3093]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/691/ΕΚ)
εισαγωγή κρέατος στρουθιονίδων µέχρι την 1η Οκτωβρίου
2000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1995, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, για, µια µεταβατική
περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από
τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν ορισµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα µαλάκια (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 98/
603/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στην απόφαση 97/467/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/496/ΕΚ (4),
καταρτίζονται προσωρινοί κατάλογοι των εγκαταστάσεων
τρίων χωρών, από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις
εισαγωγές κρέατος κουνελιού και κρέατος εκτρεφόµενων
θηραµάτων. Ο κατάλογος των εγκαταστάσεων που καταρτίστηκε µε την προαναφερόµενη απόφαση δεν περιλαµβάνει
εγκαταστάσεις παραγωγής κρέατος στρουθιονίδων.

(1)

Πρόσφατα, καθορίστηκαν ο κατάλογος των τρίτων χωρών
από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν
κρέας στρουθιονίδων, οι υγειονοµικοί όροι και το κτηνιατρικό πιστοποιητικό που απαιτείται για την εισαγωγή αυτού
του κρέατος στην Κοινότητα.

(2)

Τα κράτη µέλη δύνανται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
απόφασης 97/467/ΕΚ, να εγκρίνουν εγκαταστάσεις για την

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

243
289
199
200

της
της
της
της

11.10.1995, σ. 17.
28.10.1998, σ. 36.
26.7.1997, σ. 57.
8.8.2000, σ. 39.

(4)

Η ηµεροµηνία της 1ης Οκτωβρίου 2000 θα αντικατασταθεί
από την ηµεροµηνία της 30ής Απριλίου 2001, ώστε να
καταστεί δυνατό να καταρτιστεί κατάλογος εγκαταστάσεων
µιας τρίτης χώρας και οι αρµόδιες αρχές των τρίτων χωρών
να δώσουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες υγειονοµικές εγγυήσεις, και µε σκοπό τη διατήρηση των υφισταµένων εµπορικών ροών.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της απόφασης 97/467/ΕΚ
οι όροι «1η Οκτωβρίου 2000» αντικαθίστανται από τους όρους
«30 Απριλίου 2001».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Οκτωβρίου 2000
σχετικά µε την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη λειτουργία ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων
αναφοράς στον τοµέα της δηµόσιας υγείας όσον αφορά τα κτηνιατρικά θέµατα (βιολογικοί κίνδυνοι)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3094]
(Τα κείµενα στη γερµανική, ισπανική, γαλλική, ολλανδική και αγγλική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2000/692/ΕΚ)
(2)

Η κοινοτική ενίσχυση εξαρτάται από την ολοκλήρωση των
εν λόγω αρµοδιοτήτων και καθηκόντων από το σχετικό
εργαστήριο.

(3)

Για δηµοσιονοµικούς λόγους, η κοινοτική χρηµατοδοτική
ενίσχυση χορηγείται για περίοδο ενός έτους.

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1258/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,

(4)

Πρέπει να εφαρµοστούν, ιδίως για τους σκοπούς του δηµοσιονοµικού ελέγχου, τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1258/1999 περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής
γεωργικής πολιτικής.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί κοινοτική χρηµατοδοτική
ενίσχυση για τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς τα οποία
ορίστηκαν σε κοινοτικό επίπεδο για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων που καθορίζονται στις ακόλουθες οδηγίες και αποφάσεις:

(1)

— οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου
1992, για τη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για
την παραγωγή και την εµπορία νωπού γάλακτος, θερµικά επεξεργασµένου γάλακτος και προϊόντων µε βάση
το γάλα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 96/23/ΕΚ (4),
— οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1992, για τα µέτρα προστασίας από ορισµένες
ζωονόσους και ορισµένους ζωονοσογόνους παράγοντες
στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειµένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιµώξεων και
δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιµα (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/
72/ΕΚ (6),
— απόφαση 93/383/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, όσον αφορά τα εργαστήρια αναφοράς για
τον έλεγχο των θαλασσίων βιοτοξινών (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/312/ΕΚ (8),
— απόφαση 1999/313/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης
Απριλίου 1999, για τα εργαστήρια αναφοράς για τον
έλεγχο των µολύνσεων των δίθυρων µαλακίων από
βακτήρια και ιούς (9).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 19.
160 της 26.6.1999, σ. 103.
268 της 14.9.1992, σ. 1.
125 της 23.5.1996, σ. 10.
62 της 15.3.1993, σ. 38.
120 της 10.8.1999, σ. 12.
166 της 8.7.1993, σ. 31.
120 της 8.5.1999, σ. 37.
120 της 8.5.1999, σ. 40.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γαλλία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσει το
Laboratoire de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (που παλαιότερα ονοµαζόταν Laboratoire Central
d’Hygiène Alimentaire), Maisons-Alfort, Γαλλία, για την ανάλυση
και την εξέταση του γάλακτος και των προϊόντων µε βάση το γάλα,
όπως προβλέπεται στο παράρτηµα ∆ µέρος ΙΙ της οδηγίας 92/46/
ΕΟΚ.
2.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται σε 95 000 ευρώ
κατ’ ανώτατο όριο για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31
∆εκεµβρίου 2000.
3.
Βάσει των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης που πραγµατοποιείται επί του παρόντος, µπορεί να επανεξεταστεί το ποσό που
εµφαίνεται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 2
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γερµανία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιώσει το Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz
und Veterinärmedizin (που ονοµαζόταν παλαιότερα Institut für
Veterinärmedizin), Βερολίνο, Γερµανία, για την επιδηµιολογία των
ζωονόσων, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα IV κεφάλαιο ΙΙ της
οδηγίας 92/117/ΕΟΚ.
2.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται σε 130 000 ευρώ
κατ’ ανώτατο όριο για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως
31 ∆εκεµβρίου 2000.
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Άρθρο 3
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στις Κάτω
Χώρες για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να
διεκπεραιώσει το Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Κάτω Χώρες, για τις σαλµονέλες, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα IV µέρος ΙΙ της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ.
2.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται σε 125 000 ευρώ
κατ’ ανώτατο όριο για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31
∆εκεµβρίου 2000.
Άρθρο 4
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στην Ισπανία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιώσει το Laboratorio de biotoxinas marinas del Área de Sanidad,
Vigo, Ισπανία, για τον έλεγχο των θαλασσίων βιοτοξινών, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης 93/383/ΕΟΚ.
2.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται σε 135 000 ευρώ
κατ’ ανώτατο όριο για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31
∆εκεµβρίου 2000.
Άρθρο 5
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στο Ηνωµένο
Βασίλειο για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να
διεκπεραιώσει το Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Weymouth, Ηνωµένο Βασίλειο, για τον έλεγχο των
µολύνσεων των δίθυρων µαλακίων από βακτήρια και ιούς, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/313/ΕΚ.
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2.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται σε 93 000 ευρώ κατ’
ανώτατο όριο για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2000.
Άρθρο 6
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση χορηγείται ως εξής:
α) προκαταβολή ίση µε 70 % του ποσού της ενίσχυσης µπορεί να
καταβληθεί µετά από αίτηση του κράτους µέλους δικαιούχου·
β) το υπόλοιπο καταβάλλεται µετά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων και της τεχνικής έκθεσης από το κράτος µέλος
δικαιούχο. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο εντός τριών µηνών µετά το τέλος της περιόδου για την
οποία έχει χορηγηθεί η χρηµατοδοτική ενίσχυση.
Άρθρο 7
Τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών.
Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη ∆ηµοκρατία της Γερµανίας,
στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο
των Κάτω Χωρών και στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Οκτωβρίου 2000
σχετικά µε την απόσυρση των στοιχείων αναφοράς του προτύπου ΕΝ 703 «Γεωργικά µηχανήµατα —
Μηχανές κοπής ενσιρωµένων κτηνοτροφών — Ασφάλεια» από τον κατάλογο των στοιχείων των προτύπων
που δηµοσιεύονται στο πλαίσιο της εφαρµογής της οδηγίας 98/37/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3104]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/693/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η Ιταλία διαπίστωσε ότι συνέβησαν πολλά ατυχήµατα στο
έδαφός της κατά τη χρήση µηχανών κοπής ενσιρωµένων
κτηνοτροφών κατασκευασµένων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ
703. Κατά συνέπεια, η Ιταλία εκτίµησε ότι το πρότυπο αυτό
δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας της
οδηγίας και ότι τα στοιχεία αναφοράς του προτύπου θα
πρέπει να αποσυρθούν από τη δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ώστε να µην αποτελεί πλέον τεκµήριο συµµόρφωσης προς την οδηγία.

(7)

Η τεχνική επιτροπή CEN/TC 144 εξέτασε το πρόβληµα και
άρχισε ένα πρόγραµµα αναθεώρησης του προτύπου αυτού.
Ενόψει των σηµαντικών δυσκολιών που αντιµετώπισε κατά
την αναθεώρηση αυτή, συµπέρανε ότι θα απαιτηθεί
διάστηµα πολλών ετών για την κύρωση του αναθεωρηµένου
προτύπου.

(8)

Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την προβλεπόµενη καθυστέρηση,
προτείνεται να αποσυρθούν αµέσως τα στοιχεία αναφοράς
του προτύπου αυτού, για να αποφευχθεί η µελλοντική του
χρησιµοποίηση ως εναρµονισµένου προτύπου,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (1), όπως τροτοποιήθηκε από την οδηγία 98/79/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,
τη γνώµη της επιτροπής που ιδρύθηκε σύµφωνα µε την οδηγία
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης
στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο άρθρο 2 της τροποποιηµένης οδηγίας 98/37/ΕΚ προβλέπεται ότι οι µηχανές µπορούν να διατεθούν στην αγορά
και να τεθούν σε λειτουργία µόνον εάν δεν θέτουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και,
ενδεχοµένως, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών, όταν
είναι εγκατεστηµένες και συντηρούνται κατάλληλα και
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους.

(2)

Μηχανές που πληρούν εναρµονισµένα πρότυπα των οποίων
τα στοιχεία αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεωρείται ότι
πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας που
προβλέπονται στο άρθρο 3 της τροποποιηµένης οδηγίας
98/37/ΕΚ.

(3)

Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς των
εθνικών προτύπων που αποτελούν µεταγραφή των εναρµονισµένων προτύπων.

(4)

(5)

Τα στοιχεία αναφοράς του εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ
703:1995 «Γεωργικά µηχανήµατα — Μηχανές κοπής
ενσιρωµένων κτηνοτροφών — Ασφάλεια» δηµοσιεύθηκαν
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C
229 της 8ης Αυγούστου 1996, στο πλαίσιο της εφαρµογής
της τροποποιηµενης οδηγίας 98/37/ΕΚ.
Προς το παρόν, το πρότυπο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί
τεκµήριο συµµόρφωσης.

(1) ΕΕ L 207 της 23.7.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα στοιχεία αναφοράς του προτύπου ΕΝ 703 «Γεωργικά µηχανήµατα — Μηχανές κοπής ενσιρωµένων κτηνοτροφών — Ασφάλεια»
αποσύρονται από τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κατά συνέπεια, η χρησιµοποίηση του
προτύπου αυτού δεν αποτελεί πλέον τεκµήριο συµµόρφωσης προς
τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας που προβλέπονται στο
άρθρο 3 της τροποποιηµένης οδηγίας 98/37/ΕΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Οκτωβρίου 2000
περί τροποποιήσεως, για τρίτη φορά, των αποφάσεων 1999/466/ΕΚ και 1999/467/ΕΚ που θεσπίζουν
αντιστοίχως καθεστώτα επισήµως απαλλαγµένων από τη βρουκέλλωση και από τη φυµατίωση αγελών
βοοειδών σε ορισµένα κράτη µέλη ή περιφέρειες κρατών µελών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3133]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/694/ΕΚ)
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία απαιτείται ταυτοποίηση των βοοειδών ως προϋπόθεση για τη χορήγηση
καθεστώτος επίσηµης απαλλαγής βοοειδών, αντιστοίχως,
από τη βρουκέλλωση και από τη φυµατίωση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1964, περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου του τοµέα των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/20/ΕΚ (2), και
ιδίως το παράρτηµα Α µέρος Ι σηµείο 4 και µέρος ΙΙ σηµείο 7,

(5)

Επειδή βοοειδή σε κτηνοτροφικές µονάδες στις περιοχές
Bolzano και Trento στην Ιταλία και στη νήσο Μεγάλη
Βρετανία στο Ηνωµένο Βασίλειο ταυτοποιούνται σύµφωνα
µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία, είναι ενδεδειγµένο να
προσαρµοσθούν οι αποφάσεις 1999/466/ΕΚ και 1999/
467/ΕΚ στην ισχύουσα νοµική κατάσταση µε αρχή την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της οδηγίας 2000/20/ΕΚ.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η απόφαση 1999/466/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου
1999, για τη θέσπιση καθεστώτος επισήµως απαλλαγµένων
από τη βρουκέλλωση αγελών βοοειδών σε ορισµένα κράτη
µέλη ή περιφέρειες κρατών µελών και την κατάργηση της
απόφασης 97/175/ΕΚ (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 2000/442/ΕΚ (4), χορήγησε αυτό το
καθεστώς σε ορισµένα κράτη µέλη και περιφέρειες µέχρι τις
31 Οκτωβρίου 2000.

(1)

Η απόφαση 1999/467/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου
1999, για τη θέσπιση καθεστώτος επισήµως απαλλαγµένων
από τη φυµατίωση αγελών βοοειδών σε ορισµένα κράτη
µέλη ή περιφέρειες των κρατών µελών και για την
κατάργηση της απόφασης 97/76/ΕΚ (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/442/ΕΚ, χορήγησε
αυτό το καθεστώς σε ορισµένα κράτη µέλη και περιφέρειες
µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2000.

(2)

Οι προσωρινοί περιορισµοί του καθεστώτος των επισήµως
απαλλαγµένων από τη βρουκέλλωση αγελών βοοειδών που
προβλέπονται στις ανωτέρω αποφάσεις εισήχθησαν λόγω της
ασυναρτησίας των ηµεροµηνιών σε διάφορα κείµενα της
νοµοθεσίας που αφορούν το σύστηµα αναγνώρισης
βοοειδών.

(3)

Σύµφωνα µε το παράρτηµα Α µέρος Ι σηµείο 4 στοιχείο β)
και το µέρος ΙΙ σηµείο 7 στοιχείο β) της οδηγίας 64/432/
ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/20/ΕΚ,

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

121 τις 29.7.1964, σ. 1977/64.
L 163 της 4.7.2000, σ. 35.
L 181 της 16.7.1999, σ. 34.
L 176 της 15.7.2000, σ. 51.
L 181 της 16.7.1999, σ. 36.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Στον τίτλο του παραρτήµατος ΙΙ της απόφασης 1999/
466/ΕΚ διαγράφονται οι λέξεις «έως τις 31 Οκτωβρίου 2000».
2.
Στον τίτλο του παραρτήµατος ΙΙ της απόφασης 1999/
467/ΕΚ διαγράφονται οι λέξεις «έως τις 31 Οκτωβρίου 2000».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2000
περί τροποποιήσεως της απόφασης 2000/551/ΕΚ για ορισµένα µέτρα προστασίας όσον αφορά τα
ιπποειδή που προέρχονται από ορισµένες περιοχές των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και πλήττονται από πυρετό του ∆υτικού Νείλου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3161]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/695/ΕΚ)
ιπποειδή που προέρχονται από τις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την
οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων
χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των
οδηγιών 89/62/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (2), και ιδίως το
άρθρο 18 παράγραφος 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ της απόφασης 2000/551/ΕΚ αντικαθίσταται από
το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2

Σε ορισµένες πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αναφέρθηκαν κρούσµατα πυρετού του ∆υτικού Νείλου, µιας µη λοιµώδους ιολογικής ασθένειας που µεταδίδεται µέσω φορέα και συνοδεύεται από κλινικές ενδείξεις εγκεφαλίτιδας, σε ίππους.

Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν έναντι των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για να τα ευθυγραµµίσουν µε
την παρούσα απόφαση.

Η εκδήλωση της νόσου αυτής ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο
για τον άνθρωπο και για τα ιπποειδή.

Άρθρο 3

Ως εκ τούτου η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2000/
551/ΕΚ, της 15ης Σεπτεµβρίου 2000, για ορισµένα µέτρα
προστασίας όσον αφορά τα ιπποειδή που προέρχονται από
ορισµένες περιοχές των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και πλήττονται από πυρετό του ∆υτικού Νείλου (3).
Προκειµένου να προσαρµοστούν, αφενός, τα µέτρα στη
σηµερινή επιδηµιολογική κατάσταση και, αφετέρου, οι
απαιτήσεις δοκιµής στη χρησιµοποιούµενη στην εξαγωγό
χώρα τεχνική, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η απόφαση
2000/551/ΕΚ για ορισµένα µέτρα προστασίας ως προς

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.
(2) ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1.
(3) ΕΕ L 234 της 16.9.2000, σ. 46.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν σχετικώς την Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2000.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

11.11.2000
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Συµπληρωµατικό πιστοποιητικό

Αριθµός υγειονοµικού πιστοποιητικού: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Το ιπποειδές που περιγράφεται στο προαναφερόµενο υγειονοµικό πιστοποιητικό πληροί έναν από τους
ακόλουθους όρους:
1. είτε προέρχεται από εκµετάλλευση ευρισκόµενη στο κέντρο περιοχής µε ακτίνα τουλάχιστον 30 km
γύρω από την εκµετάλλευση όπου δεν έχει αναφερθεί κατά το τελευταίο δεκαπενθήµερο κανένα
κρούσµα πυρετού του ∆υτικού Νείλου σε ιπποειδές, και δεν έχει έλθει σε επαφή, κατά το προηγούµενο δεκαπενθήµερο, µε ιπποειδή τα οποία έχουν διαµείνει σε εκµεταλλεύσεις στις οποίες επιβεβαιώθηκε εκδήλωση πυρετού του ∆υτικού Νείλου στη διάρκεια των προηγουµένων 30 ηµερών (1),
είτε
2. προέρχεται από εκµετάλλευση ευρισκόµενη εντός περιοχής µε ακτίνα 30 km γύρω από εκµετάλλευση στην οποία επιβεβαιώθηκε εκδήλωση πυρετού του ∆υτικού Νείλου σε ιπποειδή στη διάρκεια
των προηγουµένων 30 ηµερών, πριν δε από την αποστολή:
— είτε υπεβλήθη σε αποµόνωση πριν από τη διακίνηση, υπό συνθήκες προστασίας από τους φορείς
της νόσου, για διάστηµα τουλάχιστον 21 ηµερών, ή από το χρόνο εισόδου του από κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο διάστηµα δε αυτό η θερµοκρασία σώµατος που λαµβανόταν
καθηµερινώς παρέµεινε στο κανονικό φυσιολογικό εύρος και υπεβλήθη σε δοκιµή Elisa
σύλληψης IG-M για την ανίχνευση αντισωµάτων κατά του ιού του ∆υτικού Νείλου, µε αρνητικό
αποτέλεσµα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγµα αίµατος ληφθέν όχι ενωρίτερα από 17 ηµέρες από
την ηµέρα έναρξης της αποµόνωσης (1), ή όχι άνω των πέντε ηµερών πριν από την αποστολή αν
εισήλθε στην αποµόνωση από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για διάστηµα µικρότερο
από 21 ηµέρες (1),
είτε
— υπεβλήθη σε δύο δοκιµές για την ανίχνευση αντισωµάτων κατά του ιού του ∆υτικού Νείλου, µε
αρνητικό αποτέλεσµα στην περίπτωση της Elisa σύλληψης IG-M, και θετικό αποτέλεσµα σε
διάλυµα 1 προς 100 ορού στην περίπτωση είτε της Elisa σύλληψης IG-M (1) είτε δοκιµής
εξουδετέρωσης (1) µε περιστολή της µολυσµατικής νόσου, η οποία διενεργήθηκε σε δείγµα
αίµατος ληφθέν εντός 21 ηµερών από την αποστολή (1).

Ηµεροµηνία και τόπος

(1) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.»

Ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα

Υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου

L 286/43

L 286/44

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στην απόφαση 2000/626/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2000, για την καταχώρηση της chlozolinate στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 263 της 18ης Οκτωβρίου 2000)
Στο εξώφυλλο και στη σελίδα 32, τίτλος:
αντί:

«Απόφαση 2000/626/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2000, για την καταχώρηση της chlozolinate στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία»

διάβαζε: «Απόφαση 2000/626/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2000, για τη µη καταχώρηση της chlozolinate στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία»
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