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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1775/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεµβρίου 2001
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 8 Σεπτεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 2001, 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
999
052
999
388
524
528
999
052
999
388
400
512
528
804
999
052
999
052
999
052
060
064
066
068
094
999

77,6
77,6
80,8
80,8
70,9
72,9
68,7
70,8
70,7
70,7
77,9
77,8
69,6
63,2
105,0
78,7
102,9
102,9
109,1
109,1
75,7
55,9
49,9
66,6
52,9
52,9
59,0

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1776/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεµβρίου 2001
περί τροποποίησης του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη
δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο
20 °C», ώστε να διασφαλισθεί ότι θα διατηρήσουν τον
αρχικό τους χαρακτήρα των χυµών φρούτων αυτής της
κλάσης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1230/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της
συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον εν
λόγω κανονισµό, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση µεταξύ,
αφενός µεν των χυµών φρούτων της κλάσης 2009 που
περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, αφετέρου δε των παρασκευασµάτων για την παρασκευή ποτών, συµπεριλαµβανοµένων
των αρωµατισµένων σιροπιών της κλάσης 2106.
(2)
Σύµφωνα µε την επεξηγηµατική σηµείωση του εναρµονισµένου συστήµατος για την κλάση 2009, µεταξύ των άλλων
προσθέτων, µπορεί να προστεθεί ζάχαρη στους χυµούς
φρούτων µε την προϋπόθεση ότι αυτοί διατηρούν τον
αρχικό τους χαρακτήρα.
(3)
Οι χυµοί φρούτων ή τα µείγµατα χυµών φρούτων που
περιέχουν ή όχι πρόσθετη ζάχαρη κατατάσσονται στις διακρίσεις της κλάσης 2009 της συνδυασµένης ονοµατολογίας
ανάλογα µε την πυκνότητά τους, είτε αυτή υπερβαίνει τα
1,33 g/cm3 σε 20 °C είτε όχι, πράγµα το οποίο εξαρτάται
µεταξύ άλλων και από την περιεκτικότητα σε ζάχαρη των
προϊόντων αυτών.
(4)
Η συµπληρωµατική σηµείωση 2 του κεφαλαίου 20 της
συνδυασµένης ονοµατολογίας καθορίζει τη µέθοδο υπολογισµού που πρέπει να εφαρµόζεται για τον προσδιορισµό
της περιεκτικότητας διαφόρων ζαχάρων που µετριέται σε
ζαχαρόζη των προϊόντων που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο αυτό, συµπεριλαµβανοµένων και των χυµών φρούτων
της κλάσης 2009.
(5)
Φαίνεται αναγκαίο να τεθεί ένα κατώτατο όριο περιεκτικότητας 50 % κατά βάρος σε χυµό φρούτου για τα προϊόντα
που υπάγονται στις διακρίσεις της κλάσης 2009 µε τον
τίτλο «πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1,33 g/cm3 σε

(6)

Είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η συµπληρωµατική
σηµείωση 5 του κεφαλαίου 20 ώστε να αντικατοπτρίζει την
απόφαση αυτή.

(7)

Τα µέτρα τα προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε την γνώµη της επιτροπής του τελωνειακού
κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η συµπληρωµατική σηµείωση 5 του κεφαλαίου 20 της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2658/87 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. α) Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων
της κλάσης 2009 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα
σε ζάχαρα µειωµένη κατά τους παρακάτω αριθµούς,
ανάλογα µε το είδος του χυµού:
— χυµός λεµονιών ή ντοµατών: 3,
— χυµός µήλων: 11,
— χυµός σταφυλιών: 15,
— χυµός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα χυµών: 13.
β) Οι χυµοί φρούτων µε πρόσθετα ζάχαρα, πυκνότητας
που δεν υπερβαίνει το 1,33 g/cm3 στους 20 °C, οι
οποίοι περιέχουν λιγότερο από 50 % κατά βάρος
χυµούς φρούτων στη φυσική τους κατάσταση και οι
οποίοι λαµβάνονται από φρούτα ή από αραίωση
συµπυκνωµένων χυµών φρούτων, χάνουν τον αρχικό
τους χαρακτήρα του χυµού φρούτων της κλάσης
2009.»
Άρθρο 2
Ο κανονισµός αυτός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από 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, 7 Σεπτεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 168 της 23.6.2001, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1777/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεµβρίου 2001
περί τροποποίησης του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη
δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο
αφορά τον άνθρωπο (3) και, βάσει του άρθρου 1 της οδηγίας 92/74/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου
1992, για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας
81/851/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε κτηνιατρικά
φαρµακευτικά προϊόντα και τη θέσπιση συµπληρωµατικών
διατάξεων για τα οµοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρµακα (4).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1230/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 9,

(4)

Τα παρασκευάσµατα που χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένες διατροφικές χρήσεις και τα παρασκευάσµατα για ειδική
διατροφή είναι προϊόντα που παρασκευάζονται ειδικά ή
παράγονται για να καλύψουν τις ανάγκες διατροφής που
αφορούν σε κάποια συγκεκριµένη σωµατική κατάσταση ή
λειτουργεία σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 της
οδηγίας 89/398/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου
1989, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών όσον αφορά τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική
διατροφή (5), ενώ τα συµπληρώµατα διατροφής είναι παρασκευάσµατα µε βάση εν γένει βιταµίνες, απαραίτητα αµινοξέα ή λιπαρά οξέα και ανόργανες ουσίες.

(5)

Είναι δυνατό να γίνει διάκριση µεταξύ, αφενός, των παρασκευασµάτων για συγκεκριµένες διατροφικές χρήσεις ή για
ειδική διατροφή, τα οποία βοηθούν ενδεχοµένως στη
διατήρηση της καλής κατάστασης του οργανισµού και της
υγείας και, αφετέρου, των φυτοθεραπευτικών παρασκευασµάτων ή παρασκευασµάτων µε βάση διάφορες δραστικές
ουσίες, περιλαµβανοµένων και ορισµένων οµοιοπαθητικών
παρασκευασµάτων, τα οποία βοηθούν ενδεχοµένως στη
πρόληψη ή τη θεραπεία ασθενειών ή συγκεκριµένων αδιαθεσιών. Όσον αφορά τα προϊόντα που διατίθενται στη λιανική
πώληση, τα κριτήρια διάκρισης βασίζονται σε επαληθεύσιµες
τεχνικές προδιαγραφές, που αναφέρονται συνήθως στην ετικέτα ή στη συσκευασία ή στις συνοδευτικές οδηγίες
χρήσεως, όπως π.χ. η ύπαρξη δραστικών ουσιών, η συνιστώµενη δόση και ο τρόπος λήψεως ή χορήγησης.

(6)

Φαίνεται ότι χρειάζεται να καταρτιστεί κατάλογος υποχρεωτικών κριτηρίων υπό τη µορφή συµπληρωµατικής σηµείωσης
στο κεφάλαιο 30 της συνδυασµένης ονοµατολογίας το
οποίο καλύπτει τα φαρµακευτικά προϊόντα.

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της
συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον εν
λόγω κανονισµό, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση ανάµεσα:
1. αφενός σε φυτοθεραπευτικά παρασκευάσµατα και παρασκευάσµατα µε βάση διάφορες δραστικές ουσίες, µεταξύ
άλλων: βιταµίνες, ανόργανες ουσίες, απαραίτητα αµινοξέα και λιπαρά οξέα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς για τον άνθρωπο ή τα ζώα, αποτελούµενα
από αναµεµειγµένα ή µη προϊόντα, που παρουσιάζονται
σε καθορισµένες δόσεις ή σε µορφές και συσκευασίες για
τη λιανική πώληση και που είναι δυνατό να καταταγούν
ως φάρµακα στην κλάση 3004 του κεφαλαίου 30 και
2. αφετέρου, παρασκευάσµατα για ειδικές διαιτητικές
χρήσεις στα οποία περιλαµβάνονται παρασκευάσµατα για
συγκεκριµένες διατροφικές χρήσεις και συµπληρώµατα
διατροφής για διατήρηση της καλής κατάστασης του
οργανισµού και της υγείας και τα οποία κατατάσσονται
γενικά στο κεφάλαιο 21 ως παρασκευάσµατα διατροφής
της κλάσης 2106.

(2)

(3)

Έχει επισηµανθεί ότι η κατάταξη ορισµένων τύπων παρασκευασµάτων διατροφής ή φαρµακευτικών παρασκευασµάτων για καθορισµένους φαρµακευτικούς σκοπούς
παρουσιάζει δυσκολίες λόγω ελλείψεως σαφών ορισµών στη
συνδυασµένη ονοµατολογία.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ορισµένα φαρµακευτικά παρασκευάσµατα γνωστά ως οµοιοπαθητικά φαρµακευτικά παρασκευάσµατα για τον άνθρωπο ή τα ζώα, λαµβάνονται από
προϊόντα, ουσίες ή συνθέσεις που καλούνται οµοιοπαθητικές πηγές, σύµφωνα µε τη µέθοδο οµοιοπαθητικής παρασκευαστικής διαδικασίας που περιγράφεται σε διάφορες
επίσηµα αναγνωρισµένες φαρµακοποιίες, βάσει του άρθρου
1 της οδηγίας 92/73/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1992, για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των οδηγιών 65/65/ΕΟΚ και 75/319/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων για τα φάρµακα και τη θέσπιση συµπληρωµατικών διατάξεων για τα οµοιοπαθητικά φάρµακα, όσον

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 168 της 23.6.2001, σ. 6.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το κεφάλαιο 30 της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται
συνεπώς ως εξής:
(3) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 8.
(4) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 12.
(5) ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. 27.

8.9.2001
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γ) η δοσολογία και
δ) ο τρόπος λήψεως ή χορηγήσης.

«Ο κωδικός 3004 περιλαµβάνει φυτοθεραπευτικά παρασκευάσµατα και παρασκευάσµατα µε βάση τις ακόλουθες δραστικές
ουσίες: βιταµίνες, ανόργανες ουσίες, απαραίτητα αµινοξέα ή
λιπαρά οξέα σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση. Τα παρασκευάσµατα αυτά κατατάσσονται στην κλάση 3004 εάν στην
ετικέτα, στη συσκευασία ή στις συνοδευτικές οδηγίες χρήσεως
αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) οι καθορισµένες ασθένειες, αδιαθεσίες ή συµπτώµατά τους
για τα οποία γίνεται χρήση του προϊόντος·
β) η συγκέντρωση σε δραστική ουσία ή ουσίες που περιέχεται ή
περιέχονται·

Στον κωδικό αυτό περιλαµβάνονται οµοιοπαθητικά φαρµακευτικά παρασκευάσµατα όταν αυτά πληρούν τους προαναφερόµενους όρους α), γ) και δ).
Όσον αφορά τα παρασκευάσµατα µε βάση βιταµίνες, ανόργανες
ουσίες, απαραίτητα αµινοξέα ή λιπαρά οξέα, η περιεκτικότητα
σε µία από τις παραπάνω ουσίες στη συνιστώµενη ηµερήσια
δόση που αναφέρεται στην ετικέτα πρέπει να είναι σηµαντικά
µεγαλύτερη από τη συνιστώµενη ηµερήσια δόση για τη
διατήρηση της καλής κατάστασης του οργανισµού και της
υγείας.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύει την εικοστή ηµέρα από 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, 7 Σεπτεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

8.9.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1778/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεµβρίου 2001
για συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 σχετικά µε την καταχώρηση των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

τόπο ή στην περιοχή όπου το εν λόγω γεωργικό προϊόν ή
τρόφιµο έχει παραχθεί αρχικά ή τεθεί σε εµπορία, έχει πλέον
καταστεί κοινό όνοµα ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός
τροφίµου. Συνεπώς, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ονοµασία
που έχει καταστεί συνήθης κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και
των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίµων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2796/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2,

(5)

Η ονοµασία για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση
καταχώρησης είναι προστατευόµενη βάσει διµερών συµφωνιών µεταξύ της Ιταλίας και, αντιστοίχως, της Γερµανίας, της
Αυστρίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας.

(6)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αίτηση καταχώρησης της
ονοµασίας αυτής ανταποκρίνεται στα εν λόγω άρθρα. Εποµένως, είναι αναγκαίο να καταχωρηθεί και να προστεθεί στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2001 του Συµβουλίου (4).

(7)

Η επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν εξέδωσε γνώµη εντός της προθεσµίας που έταξε ο πρόεδρος της. Σύµφωνα µε το άρθρο 5
παράγραφος 4 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των
όρων εκτέλεσης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5), η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση µέτρων εφαρµογής και ενηµέρωσε σχετικά το
Κοινοβούλιο. ∆εδοµένου ότι εντός της προθεσµίας τριών
µηνών που προβλέπεται στο άρθρο 15 τέταρτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 το Συµβούλιο δεν απεφάνθη, τα προτεινόµενα µέτρα εκδίδονται από την Επιτροπή,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχουν ζητηθεί συµπληρωµατικές πληροφορίες για µία ονοµασία που έχει κοινοποιηθεί από την ιταλική κυβέρνηση
κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2081/92, για να εξασφαλισθεί ότι η ονοµασία αυτή
δεν αντιβαίνει τα άρθρα 2 και 4 του εν λόγω κανονισµού.

(2)

Μετά την εξέταση των συµπληρωµατικών πληροφοριών, η
Επιτροπή υπέβαλε δύο φορές την αίτηση καταχώρησης για
γνωµοδότηση στην επιστηµονική επιτροπή για τις ονοµασίες
προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις βεβαιώσεις
ιδιοτυπίας, η οποία εξέδωσε και τις δύο φορές θετική γνώµη
για την καταχώρηση της ονοµασίας.

(3)

Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται για το εν λόγω προϊόν
προέρχεται από χοίρους που ανήκουν στην κατηγορία των
ιταλικών χοίρων µεγάλου βάρους. Οι χοίροι εκτρέφονται σε
συγκεκριµένη περιοχή παραγωγής και τρέφονται µε ειδικές
τροφές που έχουν ως βάση τα τοπικά σιτηρά και τα υποπροϊόντα των τοπικών τυροκοµικών εργασιών. Εφόσον πρόκειται για παραδοσιακή ονοµασία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/
92, πρέπει να ληφθεί υπόψη η παραδοσιακή περιοχή
παραγωγής ανεξάρτητα από την έκταση της. Συνεπώς, είναι
δυνατόν να επιβεβαιωθεί ότι η σχετική ονοµασία περιγράφει
ένα γεωργικό προϊόν καταγωγής µιας συγκεκριµένης
περιοχής και ότι η ποιότητα του και τα χαρακτηριστικά του
οφείλονται κυρίως στο γεωγραφικό τόπο, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 2
παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση του ανωτέρω
κανονισµού.

(4)

Η ονοµασία για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση
καταχώρησης δεν αφορά το όνοµα ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίµου το οποίο, αν και αναφέρεται στον

(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 324 της 21.12.2000, σ. 26.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 συµπληρώνεται
µε την ονοµασία που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσης
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(3) ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.
(4) ΕΕ L 182 της 5.7.2001, σ. 3.
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

8.9.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Προϊόντα µε βάση το κρέας
ΙΤΑΛΙΑ
— Salamini italiani alla cacciatora (ΠΟΠ)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1779/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεµβρίου 2001
σχετικά µε την έκδοση των πιστοποιητικών Α εισαγωγής σκόρδου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1047/2001 της Επιτροπής, της 30ής
Μαΐου 2001, για τη θέσπιση ενός καθεστώτος πιστοποιητικών
εισαγωγής και προέλευσης και για τον καθορισµό του τρόπου
διαχείρισης δασµολογικών ποσοστώσεων για το σκόρδο που εισάγεται από τρίτες χώρες (1), όπως τροποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1510/2001 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1047/2001 προβλέπει ότι αν οι ποσότητες για τις οποίες
ζητήθηκαν πιστοποιητικά Α υπερβαίνουν τις διαθέσιµες
ποσότητες, η Επιτροπή καθορίζει ένα ενιαίο ποσοστό
µείωσης και αναστέλλει την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών για τις επόµενες αιτήσεις.
Οι ποσότητες που ζητήθηκαν στις 3 και 4 Σεπτεµβρίου
2001 δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1047/2001, για τα προϊόντα προέλευσης
Κίνας, υπερβαίνουν τις διαθέσιµες ποσότητες. Ως εκ τούτου,
πρέπει να καθορισθεί το µέτρο κατά το οποίο µπορούν να
εκδοθούν τα πιστοποιητικά Α και η έκδοση αυτών των

πιστοποιητικών να ανασταλεί για κάθε µεταγενέστερη
αίτηση,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής Α που ζητήθηκαν δυνάµει του άρθρου
1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1047/2001 για τα
προϊόντα καταγωγής Κίνας στις 3 και 4 Σεπτεµβρίου 2001 και
διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 5 Σεπτεµβρίου 2001 εκδίδονται
µε παραποµπή στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού µέχρις ανωτάτου ορίου:
— 31,261 % της αιτηθείσας ποσότητας για τους παραδοσιακούς
εισαγωγείς,
— 0,907 % της αιτηθείσας ποσότητας για τους νέους εισαγωγείς.
Άρθρο 2
Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάµει του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1047/2001 για τα προϊόντα καταγωγής Κίνας, οι οποίες
κατατέθηκαν µετά τις 4 Σεπτεµβρίου και πριν από τις 3 ∆εκεµβρίου 2001, απορρίπτονται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 8 Σεπτεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 35.
(2) ΕΕ L 200 της 25.7.2001, σ. 21.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1780/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεµβρίου 2001
σχετικά µε την έκδοση των πιστοποιητικών Α εισαγωγής σκόρδου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1047/2001 της Επιτροπής, της 30ής
Μαΐου 2001, για τη θέσπιση ενός καθεστώτος πιστοποιητικών
εισαγωγής και προέλευσης και για τον καθορισµό του τρόπου
διαχείρισης δασµολογικών ποσοστώσεων για το σκόρδο που εισάγεται από τρίτες χώρες (1), όπως τροποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1510/2001 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1047/2001 προβλέπει ότι αν οι ποσότητες για τις οποίες
ζητήθηκαν πιστοποιητικά Α υπερβαίνουν τις διαθέσιµες
ποσότητες, η Επιτροπή καθορίζει ένα ενιαίο ποσοστό
µείωσης και αναστέλλει την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών για τις επόµενες αιτήσεις.
Οι ποσότητες που ζητήθηκαν στις 3 και 4 Σεπτεµβρίου
2001 δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1047/2001, για τα προϊόντα προέλευσης
όλων των τρίτων χωρών, εκτός της Κίνας και της Αργεντινής, υπερβαίνουν τις διαθέσιµες ποσότητες. Ως εκ τούτου, πρέπει να καθορισθεί το µέτρο κατά το οποίο µπορούν
να εκδοθούν τα πιστοποιητικά Α και η έκδοση αυτών των
πιστοποιητικών να ανασταλεί για κάθε µεταγενέστερη
αίτηση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής Α που ζητήθηκαν δυνάµει του άρθρου
1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1047/2001 για τα
προϊόντα καταγωγής όλων των τρίτων χωρών, εκτός της Κίνας και
της Αργεντινής στις 3 και 4 Σεπτεµβρίου 2001 και διαβιβάστηκαν
στην Επιτροπή στις 5 Σεπτεµβρίου 2001 εκδίδονται µε παραποµπή
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού µέχρις
ανωτάτου ορίου:
— 58,717 % της αιτηθείσας ποσότητας για τους παραδοσιακούς
εισαγωγείς,
— 15,198 % της αιτηθείσας ποσότητας για τους νέους εισαγωγείς.
Άρθρο 2
Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάµει του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1047/2001 για τα προϊόντα καταγωγής όλων των
τρίτων χωρών, εκτός της Κίνας και της Αργεντινής, οι οποίες
κατατέθηκαν µετά τις 4 Σεπτεµβρίου και πριν από τις 3 ∆εκεµβρίου 2001, απορρίπτονται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 8 Σεπτεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 35.
(2) ΕΕ L 200 της 25.7.2001, σ. 21.

L 240/10

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

8.9.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1781/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεµβρίου 2001
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
κούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2001 έως
τις 30 Ιουνίου 2002.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 134/1999 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει, στα άρθρα 4
και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο στ).
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 που αναφέρθηκε παραπάνω, στο άρθρο 2 στοιχείο στ), καθόρισε σε
11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής
ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν µε ειδι-

Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό δύνανται να χρησιµοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος τους, µε την επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά θέµατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Σεπτεµβρίου 2001 για τα βόεια κρέατα
υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ’ ολοκληρίαν.
2.
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντες πρώτες ηµέρες του Οκτωβρίου 2001 για 3 515,334
τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Σεπτεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 17 της 22.1.1999, σ. 22.

