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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2382/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 για τη θέσπιση µέσου προενταξιακών
διαρθρωτικών πολιτικών
λογηµένες, µπορεί να επιτρέπεται η συµµετοχή υπηκόων
τρίτων χωρών στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών
σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στις
βασικές πράξεις οι οποίες διέπουν τον τοµέα της συνεργασίας και σύµφωνα µε τις ενδεδειγµένες διαδικασίες έγκρισης.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 αποτελεί µια τέτοια
βασική πράξη.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)
Τα πρώτα µέτρα που τυγχάνουν κοινοτικής βοήθειας στο
πλαίσιο του µέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών
(ISPA), που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1267/
1999 (4), αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
από το έτος 2000.
(2)
Θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 βάσει της εµπειρίας που
αποκτήθηκε στο διάστηµα αυτό όσον αφορά την αξιολόγηση και την έγκριση των µέτρων που χρηµατοδοτούνται
στο πλαίσιο του ΙSPA.
(3)
Η συγχρηµατοδότηση των µέτρων, ιδίως από τα διεθνή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, και η χρησιµοποίηση ιδιωτικών
χρηµατοδοτήσεων αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της λειτουργίας του ISPA. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η πρόσβαση
σε πηγές χρηµατοδότησης, άλλες από την κοινοτική ενίσχυση, είναι απαραίτητη για να επιτραπεί στις δικαιούχες
χώρες να εξασφαλίζουν τη συγχρηµατοδότηση των µέτρων
που πληρούν τους όρους επιλεξιµότητας και τηρούν τους
στόχους του ISPA καθ’ ολοκληρίαν.
(4)
Για να καταστούν δυνατές ή να διευκολυνθούν οι συγχρηµατοδοτήσεις από κοινού µε τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και/ή ιδιωτικούς πόρους, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα παρέκκλισης, µετά από εξέταση κατά
περίπτωση, από τους γενικούς κανόνες που αφορούν τη
συµµετοχή στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, στους
διαγωνισµούς, στις συµβάσεις και στα συµβόλαια που
συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ISPA.
(5)
Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός της 21ης ∆εκεµβρίου 1997
που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), προβλέπει, στο άρθρο 114, παράγραφος 2, ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιο(1) EE C 180 E, της 26.6.2001, σ. 197.
(2) Γνώµη της 20ής Σεπτεµβρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 221 της 7.8.2001, σ. 166.
4
( ) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 73.
(5) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 2673/1999 (ΕΕ
L 326, 18.12.1999, σ. 1).

(6)

Είναι χρήσιµο από την άποψη αυτή να ληφθούν υπόψη
ορισµένες διατάξεις οι οποίες ισχύουν στο πλαίσιο του
προγράµµατος PHARE, που θεσπίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση
υπέρ ορισµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης (6).

(7)

Ο ορισµός της έννοιας των επιλέξιµων δαπανών είναι
ανάγκη να διευκρινιστεί για να επιτραπεί η συγχρηµατοδότηση των µέτρων στο πλαίσιο του ISPA από άλλες πηγές
εξωτερικής βοήθειας.

(8)

Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 θα
πρέπει, εξάλλου, να προσαρµοσθούν ώστε να ληφθεί υπόψη
η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7).

(9)

Η συνθήκη δεν προβλέπει, για την έκδοση του παρόντος
κανονισµού, άλλες εξουσίες δράσης, εκτός από εκείνες του
άρθρου 308,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 6α
Ανάθεση συµβάσεων
1.
Για τα µέτρα για τα οποία η Κοινότητα αποτελεί τη µόνη
πηγή εξωτερικής βοήθειας, η συµµετοχή στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, στους διαγωνισµούς, στις συµβάσεις, και
στα συµβόλαια, επιτρέπεται, µε ίσους όρους, σε όλα τα φυσικά
και νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών και των χωρών που
αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο.
(6) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 (ΕΕ L 306,
7.12.2000, σ. 1).
7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(
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2.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης στις συγχρηµατοδοτήσεις.

3. Στο άρθρο 14, οι παράγραφοι 1, 2, και 3 αντικαθίστανται από
το ακόλουθο κείµενο:

Εντούτοις, σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης, η συµµετοχή
τρίτων χωρών στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, διαγωνισµούς, συµβάσεις ή συµβόλαια, επιτρέπεται από την Επιτροπή
µετά από εξέταση κατά περίπτωση.»

«1.
Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή την οποία
αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας
προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής (εφεξής αποκαλούµενη “επιτροπή”). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ορίζει έναν
αντιπρόσωπο, ο οποίος δεν συµµετέχει στη ψηφοφορία.

2. Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«8.
Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης ενός µέτρου από
διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µπορούν να λαµβάνονται
υπόψη, για τον υπολογισµό των συνολικών επιλέξιµων δαπανών
του µέτρου αυτού, οι δαπάνες που συνάδουν µε τους κανόνες
της επιλεξιµότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 7, αλλά
οι οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
ισχύουν για τις πηγές εξωτερικής χρηµατοδότησης εκτός της
κοινοτικής βοήθειας και οι οποίες βαρύνουν τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.»

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
3.
Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 4,
παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, καθορίζεται σε
ένα µήνα.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
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, 4 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. REYNDERS

7.12.2001
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2383/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 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 7 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 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 6ης ∆εκεµβρίου 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
204
999
052
220
628
999
052
204
999
052
204
388
508
528
999
052
204
999

102,8
62,7
82,8
160,3
225,9
169,6
185,3
141,0
155,8
148,4
64,3
50,2
40,4
22,4
31,2
41,7
67,5
63,9
65,7

052
204
464
999
052
388
600
999
060
400
404
720
728
999
052
064
400
720
999

64,2
88,4
161,2
104,6
59,4
49,2
49,9
52,8
37,9
75,7
87,3
120,7
114,0
87,1
103,1
66,2
76,9
111,4
89,4

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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. 2384/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για τη 19η
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1430/2001
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο, σηµείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1430/2001 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2001, περί διαρκούς δηµοπρασίας για τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), πραγµατοποιούνται
τµηµατικές δηµοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1430/2001, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,

(3)

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για τη 19η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 19η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1430/2001, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
40,834 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 192 της 14.7.2001, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2385/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Για να ληφθούν συγκρίσιµα στοιχεία µε τη µελάσσα του
ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιµές, ανάλογα µε την ποιότητα
της προσφερόµενης µελάσσας, να αυξάνονται ή να µειώνονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(6)

Μια αντιπροσωπευτική τιµή µπορεί να διατηρηθεί κατ’ εξαίρεσην αµετάβλητη κατά τη διάρκεια µιας περιορισµένης
περιόδου, εφόσον η τιµή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούµενο καθορισµό της αντιπροσωπευτικής
τιµής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιµες τιµές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότοµες και σηµαντικές
µεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιµής.

(7)

Εφόσον υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής ενεργοποίησης
για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιµής,
πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασµοί κατά την εισαγωγή
µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των
δασµών κατά την εισαγωγή, σε εφαρµογή του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν
ιδιαίτερα ποσά γι’ αυτούς τους δασµούς.

(8)

Η εφαρµογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των πρόσθετων
δασµών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (2), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής «αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (3). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.
Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ· η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά,
οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της αγοράς
προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός
τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 785/68.
Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία τα
οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.
∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12.
(3) ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι δασµοί που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται
σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2001.

7.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 323/7

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των
ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

Ποσό της αντιπροσωπευτικής
τιµής για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασµού
για 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασµού που πρέπει
να εφαρµόζεται λόγω της
εισαγωγής σε περίπτωση
αναστολής, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1422/95 για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (2)

1703 10 00 (1)

9,25

—

0

1703 90 00 ( )

13,45

—

0

Κωδικός ΣΟ

1

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2386/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι
µετουσιωµένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
και καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/
2001, είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.

(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή για τη
λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2316/2001 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2342/2001 (3).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2316/2001 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 313 της 30.11.2001, σ. 6.
(3) ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 24.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 6ής ∆εκεµβρίου 2001, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

Επιστροφή

34,69
34,80
34,69
34,80

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,3771
37,71
37,83
37,83
0,3771

(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 του Συµβουλίου.
(2) Καθορισµός που αναστέλλεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτροπής (ΕΕ L 255 της 26.9.1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3251/85 (ΕΕ L 309 της 21.11.1985, σ. 14).

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
28.9.2000, σ. 14).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2387/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
για έγκριση των πραγµατοποιούµενων στην Ουγγαρία εργασιών ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών
εµπορίας που εφαρµόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά πριν από την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Οι εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών από την Ουγγαρία
που προέρχονται από την Κοινότητα, όταν συνοδεύονται
από πιστοποιητικό συµµόρφωσης που εκδίδεται από έναν
αρµόδιο οργανισµό ενός κράτους µέλους, δεν αποτελούν
αντικείµενο, µε εξαντλητικό τρόπο, ελέγχου ποιότητας πριν
από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ουγγρική αγορά.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 911/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 της Επιτροπής, της
12ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης των
προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των
νωπών οπωροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2379/2001 (4), προβλέπει ότι η Επιτροπή µπορεί να αναγνωρίσει τις εργασίες ελέγχου συµµόρφωσης που διεξάγονται πριν από την εισαγωγή στην
Κοινότητα από τις τρίτες χώρες που το ζητούν, µε την
επιφύλαξη της τήρησης των όρων που περιλαµβάνονται στο
άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001.

(1)

Οι ουγγρικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή, στις 30
Αυγούστου 2001, αίτηση έγκρισης των εργασιών ελέγχου
που πραγµατοποιήθηκαν, υπ’ ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα κέντρα υγείας των
ζώων και ελέγχου των τροφίµων. Στην αίτηση αυτή αναφέρεται ότι τα κέντρα υγείας των ζώων και ελέγχου των
τροφίµων της Ουγγαρίας διαθέτουν το προσωπικό, τον εξοπλισµό και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή
των ελέγχων, ότι χρησιµοποιούν µεθόδους ισοδύναµες µε
αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1148/2001 και ότι τα νωπά οπωροκηπευτικά που
εξάγονται από την Ουγγαρία προς την Κοινότητα πρέπει να
τηρούν τις κοινοτικές προδιαγραφές εµπορίας.

(2)

Τα δεδοµένα που διαβίβασαν τα κράτη µέλη, τα οποία έχουν
στη διάθεση τους οι υπηρεσίες της Επιτροπής, δείχνουν ότι,
για την περίοδο από το 1997 έως το 2000, οι εισαγωγές
νωπών οπωροκηπευτικών από την Ουγγαρία παρουσίασαν
σχετικά χαµηλό ποσοστό µη τήρησης των προδιαγραφών
εµπορίας.

(3)

Οι ουγγρικές υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και οι αρχές εποπτείας, συµµετέχουν κανονικά, εδώ και αρκετά έτη, στις
διεθνείς προσπάθειες εµπορικής τυποποίησης των οπωροκηπευτικών, όπως στην οµάδα εργασίας για την τυποποίηση
των αλλοιώσιµων τροφίµων και τη βελτίωση της ποιότητας
της ΟΕΕ/ΟΗΕ (οικονοµική επιτροπή για την Ευρώπη των
Ηνωµένων Εθνών) και στο καθεστώς του ΟΟΣΑ για την
εφαρµογή διεθνών προδιαγραφών στα οπωροκηπευτικά.

(4)
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι εργασίες ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που
διεξάγονται από την Ουγγαρία στα νωπά οπωροκηπευτικά
καταγωγής Ουγγαρίας εγκρίνονται σύµφωνα µε τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1148/2001.
Άρθρο 2
Ο επίσηµος ανταποκριτής για την Ουγγαρία, υπ’ ευθύνη του
οποίου διεξάγονται οι έλεγχοι, και οι υπηρεσίες ελέγχου που είναι
επιφορτισµένες µε τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων, που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1148/2001, περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 3
1.
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος
3 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001, που
εκδίδονται µετά από τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 1
του παρόντος κανονισµού, πρέπει να καταρτίζονται σε έντυπα
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II
του παρόντος κανονισµού.
2.
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που προβλέπονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 3 έκτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1148/2001, το τετραγωνίδιο 3 του εντύπου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µπορεί εν µέρει να τυπώνεται
στην ουγγρική γλώσσα.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την ηµέρα της δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C, της κοινοποίησης
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1148/2001, σχετικά µε την εφαρµογή της διοικητικής συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουγγαρίας.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Επίσηµος ανακριτής βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001
Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων
Kossuth L. tér 11.
H-1055 BUDAPEST
Τηλέφωνο:(36-1) 301 45 30
Φαξ:(36-1) 301 46 69

Υπηρεσίες ελέγχου βάσει του άθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001
Budapest fövárosi állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της Βουδαπέστης
Lehel út 43-47
H-1135 BUDAPEST
Τηλέφωνο:(36-1) 239 01 71
Φαξ:(36-1) 239 01 71
Bács-Kiskun megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Bács-Kiskun
Halasi út 34
H-6001 KECSKEMÉT
Τηλέφωνο: (36-76) 48 70 51
Φαξ: (36-76) 32 80 08
Baranya megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Baranya
Megyeri út 24
H-7601 PÉCS
Τηλέφωνο:(36-72) 52 02 00
Φαξ:(36-72) 52 02 20
Békés megyei álletgészégügyi és élelmisser ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Békés
Szerdahelyi u. 2
H-5601 BÉKÉSCSABA
Τηλέφωνο:(36-66) 45 35 53
Φαξ:(36-66) 44 17 29
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Borsod-Abaúj-Zemplén
Vologda u. 1
H-3501 MISKOLC
Τηλέφωνο:(36-46) 34 20 22
Φαξ:(36-46) 34 20 23
Csongrád megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Csongrád
Vasasszentpéteri u. 9
H-6724 SZEGED
Τηλέφωνο:(36-62) 42 56 90
Φαξ:(36-62) 42 56 80
Fejér megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Fejér
Csíkvári u. 15
H-8001 SZÉKESFEHÉRVÁR
Τηλέφωνο:(36-22) 51 11 60
Φαξ:(36-22) 50 20 63
Györ-Moson-Sopron megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Györ-Moson-Sopron
Régi Vesprémi u. 10
H-9200 GYÖR
Τηλέφωνο: (36-96) 41 88 11
Φαξ: (36-96) 41 88 32
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Hajdú-Bihar megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Centro Hajdú-Bihar
Diószegi u. 30
H-4013 DEBRECEN
Τηλέφωνο: (36-52) 52 62 95
Φαξ: (36-52) 44 28 41
Heves megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Heves
Szövetkezet u. 4
H-3301 EGER
Τηλέφωνο: 36-36) 31 23 88
Φαξ: (36-36) 51 57 46
Jász-Nagykun megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Jász-Nagykun-Szolnok
Verseghy u. 9
H-5001 SZOLNOK
Τηλέφωνο (36-56) 42 47 44
Φαξ: (36-56) 42 01 01
Komárom-Esztergom megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Komárom-Esztergom
Györi u. 29
H-2801 TATABÁNYA
Τηλέφωνο: (36-34) 31 60 77
Φαξ: (36-34) 38 06 88
Nógrád megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Nógrád
Baglyasi u.2
H-3101 SALGÓTARJÁN
Τηλέφωνο: (36-32) 44 13 88
Φαξ: (36-32) 44 08 90
Pest megyéi állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Pest
Koltán S.u.1
H-2100 GÖDÖLLÖ
Τηλέφωνο: (36-28) 42 06 11
Φαξ: (36-28) 41 00 44
Somogy megyei állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Somogy
Cseri major
H-7400 KAPOSVÁR
Τηλέφωνο: (36-82) 31 13 11
Φαξ: (36-82) 31 23 57
Szabolcs-Szatmár-Berg megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomäs
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Szabolcs-Szatmár-Bereg
Keleti u.1
H-4401 NYÍREGYHÁZA
Τηλέφωνο: (36-42) 45 12 00
Φαξ: (36-42) 45 12 21
Tolna megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Tolna
Tormay B. u. 18
H-7101 SZEKSZÁRD
Τηλέφωνο: (36-74) 41 54 22
Φαξ: (36-74) 31 24 23
Vas megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Vas
Zanati u. 3
H-9700 SZOMBATHELY
Τηλέφωνο: (36-94) 31 31 56
Φαξ: (36-94) 32 78 52
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Veszprém megyei állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Veszprém
Dózsa Gy. u. 33
H-8201 VESZPRÉM
Τηλέφωνο: (36-88) 32 62 11
Φαξ: (36-88) 32 84 99
Zala megyei állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Κέντρο Υγείας των Ζώων και Ελέγχου των Τροφίµων της περιφέρειας Zala
Göcseji u. 18
H-8901 ZALAEGERSZEG
Τηλέφωνο: (36-92) 31 43 51
Φαξ: (36-92) 31 13 54
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2388/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε την παρέκκλιση για την Ισπανία και την Ιταλία από το άρθρο 1 παράγραφος 1 και από το
άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου για τις περιόδους εµπορίας 1998/99 έως 2003/04
προκειµένου οι ισπανικές και οι ιταλικές αρχές να µπορέσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις στο ΣΓΠ κατά το ρυθµό
της παρουσίασης των, προβαίνοντας άµεσα στις αναγκαίες
προσαρµογές, ενδεχοµένως. Είναι εποµένως σκόπιµο, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία του ΣΓΠ για τη βελτίωση των
ενεργειών ελέγχου, να παραταθεί η ηµεροµηνία υποβολής
των δηλώσεων έως την 1η Μαρτίου 2002 αντί της 1ης
∆εκεµβρίου 2001, όσον αφορά τις υποβολές των δηλώσεων
εκ µέρους των ελαιοπαραγωγών και την 1η Απριλίου 2002
αντί της 1ης Ιανουαρίου 2002 όσον αφορά την υποβολή
των δηλώσεων για τις οργανώσεις των παραγωγών και τις
ενώσεις των, για την περίοδο εµπορίας 2001/02 στην Ισπανία και στην Ιταλία. Η παράρταση προθεσµίας της
κατάθεσης των δηλώσεων καλλιέργειας για τους ελαιοπαραγωγούς και για τις ενώσεις παραγωγών και τις ενώσεις
τους δεν προδικάζει την εφαρµογή των διατάξεων σε θέµατα
ελέγχου εντός των προθεσµιών που έχουν καθοριστεί από
την κοινοτική νοµοθεσία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2), και ιδίως το άρθρο
5,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/98 του Συµβουλίου, της 20ής
Ιουλίου 1998, για την τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 136/
66/ΕΟΚ περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
των λιπαρών ουσιών (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1513/2001, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 του Συµβουλίου, της 17ης
Ιουλίου 1984, για τον καθορισµό των γενικών κανόνων σχετικά µε
τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και στις
οργανώσεις παραγωγών ελαιολάδου (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1639/98 (5), και ιδίως το
άρθρο 19,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 1998, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή
ελαιόλαδου για τις περιόδους εµπορίας 1998/99 έως
2003/2004 (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2070/2001 (7), προβλέπει ότι κάθε
ελαιοκαλλιεργητής καταθέτει, πριν από την 1η ∆εκεµβρίου
κάθε περιόδου εµπορίας, µια δήλωση καλλιέργειας.

(1)

Το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισµού προβλέπει ότι οι οργανώσεις παραγωγών ή, ενδεχοµένως, οι ενώσεις
τους υποβάλλουν στον αρµόδιο οργανισµό του αντιστοίχου
κράτους µέλους, πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε περιόδου εµπορίας, µια δήλωση καλλιέργειας των µελών τους ή
τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις των δηλώσεων αυτών.

(2)

Το σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) στην Ισπανία
και στην Ιταλία θα έπρεπε να είναι λειτουργικό για να
καταγράφει κατευθείαν τις δηλώσεις καλλιέργειας µετά την
1η ∆εκεµβρίου 2001. Είναι αναγκαίο η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας για τους ελαιοπαραγωγούς και τις οργανώσεις των παραγωγών και τις ενώσεις
τους για την περίοδο εµπορίας 2001/02 να καθυστερήσει

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.
L 201 της 26.7.2001, σ. 4.
L 210 της 28.7.1998, σ. 32.
L 208 της 3.8.1984, σ. 3.
L 210 της 28.7.1998, σ. 38.
L 293 της 31.10.1998, σ. 50.
L 280 της 24.10.2001, σ. 3.

(4)

Λόγω της ανάγκης να παραταθεί, µεταξύ άλλων, η ηµεροµηνία της 1ης ∆εκεµβρίου 2001, πρέπει να προβλεφθεί ότο ο
παρών κανονισµός θα εφαρµοστεί από τις 30 Νοεµβρίου
2001.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά περέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2366/98 και µε την επιφύλαξη των ελέγχων που προβλέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία, οι ελαιοκαλλιεργητές στην
Ισπανία και στην Ιταλία επιτρέπεται να καταθέσουν τις δηλώσεις
καλλιέργειας που αντιστοιχούν στα παραγωγικά ελαιόδενδρα και
στην κατάσταση των αλαιωνών που εκµεταλλεύονται την 1η Νοεµβρίου της περιόδου εµπορίας για την οποία έγινε η δήλωση, έως
την 1η Μαρτίου 2002 για την περίοδο εµπορίας 2001/02.

Άρθρο 2
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2366/98, στην Ισπανία και στην Ιταλία, επιτρέπεται στις
οργανώσεις παραγωγών ή, ενδεχοµένως, στις ενώσεις τους να υποβάλουν τις δηλώσεις καλλιέργειας των µελών τους ή τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις των δηλώσεων αυτών έως την 1η Απριλίου
2002 για την περίοδο εµπορίας 2001/02.

7.12.2001
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Άρθρο 3

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 30 Νοεµβρίου 2001.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2389/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001
σίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς όλες τις
τρίτες χώρες, εξαιρουµένης της Πολωνίας.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα-

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού 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,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001 από
τις 30 Νοεµβρίου έως τις 6 ∆εκεµβρίου 2001, η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε
0,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
133 της 16.5.2001, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2390/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1558/2001
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1558/2001 της Επιτροπής (5)
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες
χώρες µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και
τον Καναδά.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού 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,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1558/2001 από
τις 30 Νοεµβρίου έως τις 6 ∆εκεµβρίου 2001, η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 0,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
205 της 31.7.2001, σ. 33.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2391/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
για τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/
95, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2001 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης προς όλες τις τρίτες
χώρες.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
30 Νοεµβρίου έως τις 6 ∆εκεµβρίου 2001 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης που αναφέρεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ΕΕ
ΕΕ
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L
L
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2392/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώµης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1789/2001
στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1789/2001 της Επιτροπής, της 3ης
Οκτωβρίου 2000, περί ειδικού µέτρου παρέµβασης για τα σιτηρά
στη Φινλανδία και τη Σουηδία (5),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού 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,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1789/2001, προκηρύχθηκε
διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βρώµης που παράγεται στη Φινλανδία και στη
Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και
τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες.

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1789/2001 από
τις 30 Νοεµβρίου έως τις 6 ∆εκεµβρίου2001, η µέγιστη επιστροφή
κατά την εξαγωγή βρώµης καθορίζεται σε 0,00 EUR/t.

(2)

Το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1789/2001, προβλέπει ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
243 της 13.9.2001, σ. 15.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ 3/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ-ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
της 4ης Ιουλίου 2001
που καθορίζει τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Σλοβενίας για τη συµµετοχή της στα προγράµµατα
«Σωκράτης ΙΙ» και «Νεολαία» κατά τα έτη 2001 έως 2006
(2001/864/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
την ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και
της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 106,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 2/2000 της 4ης Αυγούστου 2000 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Σλοβενίας (2), ενέκρινε τους
όρους και τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας στο δεύτερο στάδιο των
προγραµµάτων Leonardo da Vinci και «Σωκράτης» και ισχύει για τη διάρκεια αυτών των προγραµµάτων.

(2)

Η απόφαση 3/2000 της 29ης Σεπτεµβρίου 2000 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Σλοβενίας (3), ενέκρινε
τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας στο πρόγραµµα
«Νεολαία» και ισχύει για τη διάρκεια του προγράµµατος.

(3)

Στο παράρτηµα II σηµείο 2 της απόφασης 2/2000 και στο παράρτηµα II σηµείο 1 της απόφασης 3/2000
προβλέπεται ότι η χρηµατοδοτική συνεισφορά που πρέπει να καταβάλει η Σλοβενία στον προϋπολογισµό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συµµετάσχει στα προγράµµατα «Σωκράτης ΙΙ» και «Νεολαία» αντιστοίχως
κατά τα έτη 2001 έως 2006 θα αποφασιστεί από το Συµβούλιο Σύνδεσης κατά τη διάρκεια του 2000,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που θα καταβάλει η Σλοβενία στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
συµµετοχή της στο πρόγραµµα «Σωκράτης ΙΙ» κατά τα έτη 2001 έως 2006 θα είναι η εξής:
(σε ευρώ)
Έτος 2001

Έτος 2002

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

989 000

1 013 000

1 036 000

1 064 000

1 096 000

1 137 000

(1) ΕΕ L 51 της 26.2.1999, σ. 3.
(2) ΕΕ L 248 της 3.10.2000, σ. 28.
(3) ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 30.
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Άρθρο 2
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που θα καταβάλει η Σλοβενία στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
συµµετοχή της στο πρόγραµµα «Νεολαία» κατά τα έτη 2001 έως 2006 θα είναι η εξής:
(σε ευρώ)
Έτος 2001

Έτος 2002

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

570 000

604 000

639 000

671 000

703 000

746 000

Άρθρο 3
Τα απαιτούµενα κεφάλαια Phare καθορίζονται σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:
— για τη χρηµατοδοτική συνεισφορά στο πρόγραµµα «Σωκράτης II», τα ακόλουθα ετήσια ποσά:
(σε ευρώ)
Έτος 2001

Έτος 2002

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

396 000

334 000

269 000

202 000

132 000

57 000

— για τη χρηµατοδοτική συνεισφορά στο πρόγραµµα «Νεολαία», τα ακόλουθα ετήσια ποσά:
(σε ευρώ)
Έτος 2001

Έτος 2002

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

274 000

260 000

243 000

221 000

197 000

172 000

Το υπόλοιπο της συνεισφοράς της Σλοβενίας θα καλυφθεί από τον κρατικό της προϋπολογισµό.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα έκδοσής της από το Συµβούλιο Σύνδεσης.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2001.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Νοεµβρίου 2001
που επιτρέπει στο Βασίλειο της Ισπανίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 11 της έκτης
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε τους
φόρους κύκλου εργασιών
(2001/865/ΕΚ)
ται από τον αποδέκτη της υπηρεσίας και η οποία χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του τελικού προϊόντος.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(6)

Η παρέκκλιση αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή της αθέµιτης
εφαρµογής της απαλλαγής από τη φορολογία για τον επενδυτικό χρυσό και, ως εκ τούτου, στην αποτροπή ορισµένων
περιπτώσεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Συνεπώς,
πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 27
της έκτης οδηγίας ΦΠΑ.

(7)

Οι κυριότερες µορφές φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής
συνίστανται στην αγορά, σε πρώτη φάση, επενδυτικού χρυσού που απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, ο οποίος, στη συνέχεια, µετατρέπεται σε κοσµήµατα ή σε άλλα αγαθά, χωρίς να
επιβάλλεται ΦΠΑ στην αξία του επενδυτικού χρυσού που
περιλαµβάνεται στην εν λόγω συναλλαγή.

(8)

Η παρέκκλιση χορηγείται έως την 31η ∆εκεµβρίου 2004,
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της ορθότητας
του µέτρου παρέκκλισης, λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης
της εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος για τον επενδυτικό
χρυσό, που θεσπίσθηκε µε την οδηγία 98/80/ΕΚ (2).

(9)

Το µέτρο παρέκκλισης δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις για
τους ιδίους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που
προέρχονται από τον φόρο προστιθεµένης αξίας,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των
σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών (1) — Κοινό σύστηµα
φόρου προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση, εφεξής
αποκαλούµενη «έκτη οδηγία ΦΠΑ», και ιδίως το άρθρο 27,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στη Γενική Γραµµατεία
της Επιτροπής στις 7 Μαρτίου 2001, η ισπανική κυβέρνηση
ζήτησε, βάσει του άρθρου 27 της έκτης οδηγίας ΦΠΑ, την
άδεια να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 11,
τίτλος Α, παράγραφος 1, στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας.
∆υνάµει του άρθρου 27, παράγραφος 1 της έκτης οδηγίας
ΦΠΑ, το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής,
µπορεί να επιτρέψει οµόφωνα, σε κάθε κράτος µέλος, τη
λήψη ειδικών µέτρων παρέκκλισης από την εν λόγω οδηγία
µε σκοπό την απλοποίηση της είσπραξης του φόρου ή την
αποτροπή ορισµένων περιπτώσεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.
Σύµφωνα µε το προαναφερθέν άρθρο 27, τα άλλα κράτη
µέλη ενηµερώθηκαν σχετικά µε την αίτηση του Βασιλείου
της Ισπανίας, µε επιστολή της 15ης Μαρτίου 2001.

(4)

Το άρθρο 11, τίτλος Α, παράγραφος 1, στοιχείο α) της
έκτης οδηγίας ΦΠΑ προβλέπει, κατ’ αρχήν, ότι η φορολογική βάση για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών συνίσταται σε οτιδήποτε αποτελεί την αντιπαροχή,
την οποία έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές
ο προµηθευτής ή ο πάροχος, από τον αγοραστή, τον λήπτη
ή τρίτο πρόσωπο.

(5)

Κατά παρέκκλιση αυτών των διατάξεων, το Βασίλειο της
Ισπανίας ζήτησε την άδεια να συµπεριλάβει, στη φορολογική
βάση των συναλλαγών που αφορούν τη µετατροπή του
επενδυτικού χρυσού, την αξία της πρώτης ύλης που παρέχε-

(1) ΕΕL 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/41/ΕΚ (ΕΕ L 22 της 24.1.2001, σ. 17).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11, τίτλος A, παράγραφος 1, στοιχείο α) της έκτης οδηγίας ΦΠΑ, επιτρέπεται στο Βασίλειο της
Ισπανίας να συµπεριλάβει, στη βάση επιβολής του οφειλοµένου
φόρου για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών που περιέχει την
επεξεργασία του απαλλασσόµενου από τη φορολογία επενδυτικού
χρυσού, την αξία του χρυσού που περικλείει το τελικό προϊόν, η
οποία αντιστοιχεί στην τρέχουσα αξία της αγοράς του επενδυτικού
χρυσού.

Άρθρο 2
Η άδεια που χορηγείται δυνάµει του άρθρου 1 λήγει την 31η
∆εκεµβρίου 2004.
(2) ΕΕ L 281 της 17.10.1998, σ. 31.
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Άρθρο 3
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.
Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. REYNDERS
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης ∆εκεµβρίου 2001
περί της ειδικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας σχετικά µε το πρόγραµµα επίβλεψης της
καµπυλοβακτηρίωσης στα κοτόπουλα πάχυνσης, που υπέβαλε η Σουηδία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3820]
(Το κείµενο στην σουηδική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2001/866/ΕΚ)
επιπολασµού της καµπυλοβακτηρίωσης σε επίπεδο πτηνοτροφείου πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω εξέτασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(6)

Το 1991 η σουηδική ένωση βιοµηχανιών κρέατος πουλερικών ξεκίνησε ένα πρόγραµµα επίβλεψης για τα κοτόπουλα
πάχυνσης. Το πρόγραµµα επίβλεψης, που περιελάµβανε τη
δειγµατοληψία οµάδων θανατωθέντων ζώων στο σφαγείο
και εθελοντικά µέτρα στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις,
παρουσίασε κάποια επιτυχία όσον αφορά τη µείωση του
επιπολασµού της καµπυλοβακτηρίωσης στις οµάδες θανατωθέντων κοτόπουλων πάχυνσης.

(7)

Στις 30 Μαΐου 2000 οι σουηδικές αρχές, µε σκοπό να
λάβουν οικονοµική υποστήριξη από την Επιτροπή, υπέβαλαν
πολυετές εθνικό πρόγραµµα επίβλεψης της καµπυλοβακτηρίωσης στα κοτόπουλα πάχυνση, καθώς και ένα αναθεωρηµένο πρόγραµµα, στις 13 Οκτωβρίου 2000, προκειµένου να
εκτιµηθεί ο βασικός επιπολασµός τόσο στην πρωτογενή
παραγωγή όσο και στην αλυσίδα τροφίµων και να ενισχυθεί
προοδευτικά η εφαρµογή των µέτρων υγιεινής σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε σκοπό τη µείωση του επιπολασµού
σε επίπεδο εκµετάλλευσης και στη συνέχεια σε όλη την
αλυσίδα τροφίµων. Το πρόγραµµα άρχισε την 1η Ιουλίου
2001.

(8)

Το προαναφερόµενο πρόγραµµα µπορεί να παράσχει τεχνικές και επιστηµονικές πληροφορίες που είναι πιθανό να
αποδειχθούν πολύτιµες για την ανάπτυξη της κοινοτικής
κτηνιατρικής νοµοθεσίας.

(9)

Ενόψει της σηµασίας της καµπυλοβακτηρίωσης ως ζωοανθρωπονόσου, είναι χρήσιµο να παρασχεθεί οικονοµική ενίσχυση για µία χρονική περίοδο εντός τεσσάρων ετών κατ’
ανώτατο όριο, ώστε να καλυφθούν ορισµένες δαπάνες στις
οποίες υποβάλλεται η Σουηδία και να συγκεντρωθούν πολύτιµες τεχνικές επιστηµονικές πληροφορίες. Για δηµοσιονοµικούς λόγους, η χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης αποφασίζεται µία φορά ετησίως. Με την απόφαση 2001/29/ΕΚ της
Επιτροπής (3), η Κοινότητα παρέχει χρηµατική ενίσχυστη για
το δεύτερο εξάµηνο του 2001.

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/
572/ΕΚ (2), και ιδίως τα άρθρα 19 και 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η προστασία της ανθρώπινης υγείας από νόσους και µολύνσεις που µεταδίδονται άµεσα ή έµµεσα από τα ζώα στον
άνθρωπο (ζωοανθρωπονόσοι) έχει πρωταρχική σηµασία.

(2)

Η Κοινότητα επανεξετάζει επί του παρόντος την πολιτική
της σχετικά µε τον έλεγχο και την πρόληψη των ζωοανθρωπονόσων.

(3)

Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από την επιστηµονική επιτροπή
για τα κτηνιατρικά µέτρα σε σχέση µε τη δηµόσια υγεία να
διατυπώσει γνώµη µε βάση τις πολιτικές ελέγχου των
ζωοανθρωπονόσων, στην οποία ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίνεται στην εκτίµηση των κινδύνων που συνδέονται µε τις
ζωοανθρωπονόσους που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία για
τη δηµόσια υγεία.

(4)

Στα συµπεράσµατα της γνώµης της 12ης Απριλίου 2000, η
επιστηµονική επιτροπή για τα κτηνιατρικά µέτρα σε σχέση
µε τη δηµόσια υγεία προσδιόρισε τη σαλµονέλωση και τη
καµπυλοβατηρίωση ως τις πιο σηµαντικές ζωοανθρωπονόσους που µεταδίδονται µε την τροφή σήµερα, µε βάση τον
αριθµό των αναφερθέντων κρουσµάτων στον άνθρωπο.

(5)

Αναγνωρίζεται ότι υφίστανται ορισµένα κενά όσον αφορά
τις γνώσεις για την επιδηµιολογία της καµπυλοβακτηρίωσης
ως ζωοανθρωπονόσου που µεταδίδεται µε την τροφή και
στην ανωτέρω γνώµη επισηµαινόταν ιδιαιτέρως ότι η αποτελεσµατικότητα της θέσπισης αυστηρών µέτρων υγιεινής σε
επίπεδο πτηνοτροφείων πρέπει να τεκµηριωθεί και ότι η
αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη µείωση του

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
(2) ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 16.

(3) ΕΕ L 6 της 11.1.2001, σ. 22.
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Οι σουηδικές αρχές υπέβαλαν την 31η Μαΐου 2001 πρόγραµµα για κοινοτική οικονοµική ενίσχυση κατά τη διάρκεια
του 2002, καθώς και αναθεωρηµένο πρόγραµµα την 26η
Ιουλίου 2001 και την 19η Οκτωβρίου 2001. Η παρεχόµενη οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό έως 160 000
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (1), τα κτηνιατρικά
και φυτοϋγειονοµικά µέτρα, που αναλαµβάνονται σύµφωνα
µε τους κοινοτικούς κανόνες, χρηµατοδοτούνται δυνάµει
του Τµήµατος Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων για λόγους οικονοµικού ελέγχου εφαρµόζονται τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου.
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας χορηγείται
εφόσον πραγµατοποιούνται αποτελεσµατικά οι προβλεπόµενες ενέργειες και µε την προϋπόθεση ότι οι αρχές παρέχουν
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εντός των χρονικών ορίων
που προβλέπονται.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Εγκρίνεται το πρόγραµµα επίβλεψης της καµπυλοβακτηρίωσης στα κοτόπουλα πάχυνσης, που υπέβαλε η Σουηδία, για
περίοδο δώδεκα µηνών, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2002.
2.
Η οικονοµική ενίσχυση από την Κοινότητα για το πρόγραµµα
που αναφέρεται παράγραφο 1 ανέρχεται στο 50 % των δαπανών
(πλην ΦΠΑ) στις οποίες υποβάλλεται η Σουηδία για εργαστηρακές
δοκιµές, έως 150 σουηδικές κορόνες ανά δοκιµή και έως 160 000
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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Άρθρο 2

Η οικονοµική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος
2 χορηγείται στη Σουηδία υπό την προϋπόθεση ότι:
α) προβαίνει στη θέση σε ισχύ, έως την 1η Ιανουαρίου 2002, των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την
εφαρµογή του προγράµµατος·
β) υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου
2002 σχετικά µε την πρόοδο του προγράµµατος και τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες. Η έκθεση συντάσσεται σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα·
γ) υποβάλλει, έως τις 31 Μαρτίου 2003 το αργότερο, τελική
έκθεση σχετικά µε την τεχνική εκτέλεση του προγράµµατος, η
οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά στοιχεία όσον αφορά τις
δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατα που
επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την
31η ∆εκεµβρίου 2002·
δ) οι εκθέσεις αυτές παρέχουν ουσιαστικές και πολύτιµες τεχνικές
και επιστηµονικές πληροφορίες σχετικά µε τον σκοπό της κοινοτικής παρέµβασης·
ε) το πρόγραµµα εφαρµόζεται αποτελεσµατικά
και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η κοινοτική κτηνιατρική
νοµοθεσία.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Σουηδία.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Βρυξέλλες, 3 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ όσον αφορά τα υγειονοµικά πιστοποιητικά για τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές πουλερικών και αυγών για επώαση
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3821]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/867/ΕΚ)
που προβλέπονται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές πουλερικών και αυγών για επώαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Συνεπώς, η οδηγία 90/539/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

την οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου
1990, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και
αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 2000/505/ΕΚ της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 34,

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Το παράρτηµα IV της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το
κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(1)

(2)

(3)

Τα πιστοποιητικά για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές πουλερικών και αυγών για επώαση που καθορίζονται στο
παράρτηµα IV της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ δεν περιλαµβάνουν
πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση εµβολιασµού των
πουλερικών και των αυγών για επώαση όσον αφορά την
ψευδοπανώλη των πτηνών.
Η κτηθείσα πείρα από την εµφάνιση κρουσµάτων ψευδοπανώλους των πτηνών στην Κοινότητα δείχνει ότι τα στοιχεία για τον εµβολιασµό που διενεργήθηκε είτε στα ίδια τα
πουλερικά είτε στο σµήνος των γεννητότων από το οποίο
προέρχονται οι νεοσσοί µίας ηµέρας ή τα αυγά για επώαση
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιζωοτιολογικές
έρευνες.
Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που
αφορούν τον εµβολιασµό κατά της ψευδοπανώλους των
πτηνών συµπεριλαµβάνονται στα υγειονοµικά πιστοποιητικά

(1) ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6.
(2) ΕΕ L 201 της 9.8.2000, σ. 8.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα ζώντα πουλερικά και στα
αυγά για επώαση που πιστοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου
2002.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 3 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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