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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2528/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του
χρηµατικού ανταλλάγµατος που προβλέπονται στη συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα της θαλάσσιας
αλιείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας για την
περίοδο από 1ης Αυγούστου 2001 έως 31 Ιουλίου 2006
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300
παράγραφος 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει της συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας (2), τα δύο µέρη προέβησαν σε διαπραγµατεύσεις για τον
καθορισµό των τροποποιήσεων ή των συµπληρώσεων που πρέπει να γίνουν στη συµφωνία αυτή.

(2)

Κατά το πέρας των διαπραγµατεύσεων αυτών, µονογραφήθηκε στις 31 Ιουλίου 2001 νέο πρωτόκολλο για
τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηµατικού ανταλλάγµατος που προβλέπονται στην
προαναφερθείσα συµφωνία για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2001 έως 31 Ιουλίου 2006.

(3)

Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να εγκριθεί το εν λόγω πρωτόκολλο.

(4)

Είναι σκόπιµο να καθοριστεί ο τρόπος κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών µελών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το πρωτόκολλο για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηµατικού ανταλλάγµατος που
προβλέπονται στη συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2001 έως 31 Ιουλίου
2006, εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισµό (3).
Άρθρο 2
Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών, ως εξής:
Κατηγορίες αλιείας

Οστρακόδερµα εκτός αστακών

Κράτος µέλος

Ολική χωρητικότητα
(ΚΟΧ)

Ισπανία

4 364

Ιταλία

1 091

Πορτογαλία

Αριθµός
χρησιµοποιουµένων
σκαφών

545

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 334 της 23.12.1996, σ. 20.
(3) Βλέπε σελίδα 125 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Κατηγορίες αλιείας

Κράτος µέλος

Ολική χωρητικότητα
(ΚΟΧ)

22.12.2001
Αριθµός
χρησιµοποιουµένων
σκαφών

Μαύρος µερλούκιος

Ισπανία

8 500

Βενθοπελαγικά εκτός του µαύρου µερλούκιου

Ισπανία

1 300

Εργαλεία εκτός της τράτας

Πορτογαλία

2 000

Βενθοπελαγικά — τράτα

Ισπανία

4 000

Κεφαλόποδα (σκάφη)

Ισπανία

50

Ιταλία

5

Αστακοί

Πορτογαλία

200

Θυνναλιευτικά µε γρίπο (σκάφη)

Ισπανία

18

Γαλλία

18

Θυνναλευτικά µε καλάµια

Ισπανία

20

Παραγαδιάρικα επιφανείας (σκάφη)

Πορτογαλία

3

Γαλλία

8

Πελαγικά (σκάφη)

15

Εάν οι αιτήσεις αδειών των εν λόγω κρατών µελών δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται
στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, υποχρεούνται να κοινοποιούν στην
Επιτροπή τις ποσότητες κάθε αποθέµατος που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των
λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο των
αλιευµάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα (1).
Άρθρο 4
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν το
πρωτόκολλο δεσµεύοντας την Κοινότητα.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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, 17 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001
για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του προβείου και αιγείου κρέατος
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 33 της συνθήκης,
και ιδίως για τη σταθεροποίηση των αγορών και την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου στον αφορώµενο γεωργικό πληθυσµό, είναι ανάγκη να προβλεφθούν ορισµένα
µέτρα που διευκολύνουν την προσαρµογή της προσφοράς
στις απαιτήσεις της αγοράς. Θα πρέπει να προβλεφθούν
µέτρα για την εσωτερική αγορά που να περιλαµβάνουν ιδίως
πριµοδότηση για τους παραγωγούς προβείου και αιγείου
κρέατος και καθεστώς ιδιωτικής αποθεµατοποίησης.

(4)

Για το ποσό της πριµοδότησης που θα χορηγείται στους
παραγωγούς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η διαφορετική
εξειδίκευση των συστηµάτων παραγωγής στην Κοινότητα. Η
πριµοδότηση για τις αίγες θα πρέπει να χορηγείται στους
παραγωγούς σε συγκεκριµένες περιοχές όπου η εκτροφή
αιγών προσανατολίζεται κατά κύριο λόγο προς την
παραγωγή αιγείου κρέατος και οι τεχνικές εκτροφής
αιγοειδών και προβατοειδών είναι οι ίδιες.

(5)

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η καταβολή συµπληρωµατικής πριµοδότησης στους παραγωγούς περιοχών όπου η
παραγωγή προβατοειδών και αιγοειδών αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα ή συνεισφέρει σηµαντικά στην αγροτική οικονοµία. Η χορήγηση της συµπληρωµατικής πριµοδότησης θα πρέπει να περιορίζεται στους παραγωγούς στις
εκµεταλλεύσεις των οποίων το 50 % τουλάχιστον της χρησιµοποιούµενης για τη γεωργία έκτασης βρίσκεται σε µειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 27ης Μαΐου 1999,
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (10).

(6)

Κρίνεται σκόπιµο για διοικητικούς λόγους να συµπίπτει η
έναρξη καταβολής των πριµοδοτήσεων µε την αρχή του
δηµοσιονοµικού έτους. Για να επιτευχθεί η επιθυµητή οικονοµική επίπτωση, οι πριµοδοτήσεις πρέπει να χορηγούνται
εντός ορισµένων χρονικών ορίων.

(7)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα µεταβολής των
ποσών των πριµοδοτήσεων ανάλογα µε τις εξελίξεις στην
παραγωγή, την παραγωγικότητα και τις αγορές.

(8)

Για να αποφευχθεί η ενθάρρυνση της παραγωγής και οι
αυξηµένες δαπάνες, είναι σκόπιµο να διατηρηθούν τα ατοµικά ανώτατα όρια για τους παραγωγούς. Ο συνολικός
αριθµός των δικαιωµάτων πριµοδότησης κάθε κράτους
µέλους θα πρέπει να καθορισθεί µε βάση τα επίπεδα που
έχουν ήδη καθιερωθεί.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Οι διατάξεις που αφορούν την κοινή οργάνωση της αγοράς
προβείου και αιγείου κρέατος έχουν θεσπισθεί µε διάφορους
κανονισµούς. Χάριν σαφήνειας οι κανονισµοί αυτοί θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από νέο κανονισµό. Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 2644/80 του Συµβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1980, περί των γενικών κανόνων
σχετικά µε την παρέµβαση στον τοµέα του προβείου και
αιγείου κρέατος (4), (ΕΟΚ) αριθ. 3901/89 του Συµβουλίου,
της 12ης ∆εκεµβρίου 1989, για τον καθορισµό του ορισµού των αµνών που παχύνονται ώστε να γίνουν βαρείς
αµνοί (5), (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90 του Συµβουλίου, της 14ης
Μαΐου 1990, που καθιερώνει ειδική ενίσχυση για την
εκτροφή προβατοειδών και αιγοειδών σε ορισµένες µειονεκτικές περιοχές της Κοινότητας (6), (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90
του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1990, για τον καθορισµό των γενικών κανόνων σχετικά µε τη χορήγηση της
πριµοδότησης στους παραγωγούς προβείου και αιγείου
κρέατος (7), (ΕΟΚ) αριθ. 338/91 του Συµβουλίου, της 5ης
Φεβρουαρίου 1991, για τον καθορισµό της κοινοτικής
τυποποιηµένης ποιότητας των νωπών ή διατηρηµένων µε
απλή ψύξη σφαγίων προβατοειδών (8) και ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 2467/98 του Συµβουλίου, της 3ης Νοεµβρίου 1998,
για την κοινή οργάνωση αγορών στον τοµέα του προβείου
και αιγείου κρέατος (9) αντικαθίστανται από νέες ρυθµίσεις
στον παρόντα κανονισµό και θα πρέπει εποµένως να καταργηθούν.
Η κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών µπορεί να λάβει
διάφορες µορφές ανάλογα µε τα προϊόντα.

(1) ΕΕ C 213 E της 31.7.2001, σ. 275.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 275 της 18.10.1980, σ. 8.
(5) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 4· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1266/95 (ΕΕ L 123 της 3.6.1995, σ. 3).
(6) ΕΕ L 132 της 23.5.1990, σ. 17· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 193/98 (ΕΕ L 20 της
27.1.1998, σ. 18).
7
( ) ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 7· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2825/2000 (ΕΕ L 328 της
23.12.2000, σ. 1).
8
( ) ΕΕ L 41 της 14.2.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2536/97 (ΕΕ L 347 της
18.12.1997, σ. 6).
9
( ) ΕΕ L 312 της 20.11.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1669/2000 (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 8).

(10) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
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Οι νέοι και οι υφιστάµενοι παραγωγοί, τα ατοµικά όρια των
οποίων δεν αντιστοιχούν, για διάφορους λόγους, στις
συνθήκες των ζωικών τους κεφαλαίων όπως µετεβλήθησαν,
δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τα δικαιώµατα πριµοδότησης. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να προβλεφθεί η
σύσταση εθνικού αποθέµατος, του οποίου η διατήρηση και
διαχείριση θα ακολουθεί κοινοτικά κριτήρια. Για τον ίδιο
λόγο, η µεταβίβαση δικαιωµάτων πριµοδότησης χωρίς µεταβίβαση της συναφούς εκµετάλλευσης θα πρέπει να υπόκειται
σε κανόνες, βάσει των οποίων ένα τµήµα των µεταβιβαζόµενων δικαιωµάτων ανακαλείται χωρίς αντισταθµιστική
πληρωµή και διατίθεται στο εθνικό απόθεµα.
Προκειµένου να µπορούν οι παραγωγοί να µειώσουν την
παραγωγή τους για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη να παρέχουν τη
λύση της προσωρινής µεταβίβασης των δικαιωµάτων πριµοδότησης.

(11)

Θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια άρρηκτη σχέση ανάµεσα
στις ευαίσθητες ζώνες ή περιοχές και την παραγωγή προβείου και αιγείου κρέατος, ώστε να εξασφαλισθεί η
διατήρηση της εν λόγω παραγωγής, ιδίως στις περιοχές
όπου η παραγωγή αυτή είναι σηµαντική για την τοπική
οικονοµία.

(12)

Οι συνθήκες για την παραγωγή προβείου και αιγείου κρέατος και η εισοδηµατική κατάσταση των παραγωγών διαφέρουν σηµαντικά στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας. Γι’
αυτό το λόγο, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ελαστικό πλαίσιο πρόσθετων κοινοτικών πληρωµών για τα κράτη µέλη οι
οποίες θα ορίζονται και θα πραγµατοποιούνται εντός καθορισµένων συνολικών ποσών και σύµφωνα µε ορισµένα κοινά
κριτήρια προειµένου να λαµβάνονται κατάλληλα υπόψη οι
διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες και οι διάφορες ανάγκες του εν λόγω τοµέα. Τα συνολικά ποσά θα πρέπει να
κατανέµονται στα κράτη µέλη βάσει του µεριδίου τους στις
καταβαλλόµενες πριµοδοτήσεις. Τα κοινοτικά κριτήρια
έχουν ως προορισµό, µεταξύ άλλων, να προληφθεί η
δηµιουργία διακριτικών επιπτώσεων από τις πρόσθετες ενισχύσεις και να ληφθούν πλήρως υπόψη οι σχετικές πολυµερείς δεσµεύσεις της Κοινότητας. Κυρίως, έχει ουσιαστική
σηµασία τα κράτη µέλη να υποχρεωθούν να ενεργούν αποκλειστικώς βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, ώστε να τηρηθεί
πλήρως η έννοια της ίσης µεταχείρισης και να αποφευχθούν
στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού.

(13)

Τα µέτρα παρέµβασης έχουν τη µορφή ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση, η οποία έχει τη µικρότερη δυνατή
επίπτωση στη συνήθη εµπορία των προϊόντων. Για να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή της ενίσχυσης αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνεται πλήρως σχετικά µε την
εξέλιξη των τιµών στην κοινή αγορά προβείου και αιγείου
κρέατος.

(14)

Κατά γενικό κανόνα, όταν πληρούνται ορισµένα κριτήρια
σχετικά µε τις αγοραίες τιµές, η χορήγηση ενισχύσεων για
ιδιωτική αποθεµατοποίηση θα πρέπει να αποφασίζεται στο
πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισµού. Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση
θα µπορούσε να βελτιωθεί εάν το ποσό της ενίσχυσης προ-
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καθορίζεται οσάκις κρίνεται αναγκαία η επείγουσα προσφυγή στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση λόγω ιδιαίτερα δυσχερούς κατάστασης της αγοράς σε µια ή περισσότερες ζώνες
διαµόρφωσης των τιµών. Εποµένως, είναι αναγκαίο να επιτραπεί στην Επιτροπή να προσφεύγει στη διαδικασία προκαθορισµού της ενίσχυσης, όταν διαπιστώνεται η κατάσταση
αυτή στην αγορά, έστω και εάν δεν πληρούνται τα εν λόγω
κριτήρια σχετικά µε τις αγοραίες τιµές.
(15)

Οι ρυθµίσεις για τις συναλλαγές, σε συνδυασµό µε τις
ρυθµίσεις για τις τιµές, τις πριµοδοτήσεις και τις ρυθµίσεις
για την παρέµβαση, που περιλαµβάνουν ένα σύστηµα εισαγωγικών δασµών, θα πρέπει να χρησιµεύουν για τη σταθεροποίηση της κοινοτικής αγοράς.

(16)

Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν συνεχώς τις εµπορικές εξελίξεις, προκειµένου να
εκτιµούν την εξέλιξη της αγοράς και, εάν χρειάζεται, να
εφαρµόζουν ενδεχοµένως τα µέτρα που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισµό. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να
προβλεφθεί η έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής και, ενδεχοµένως, των αντίστοιχων πιστοποιητικών εξαγωγής, συνοδευόµενων από σύσταση εγγύησης που να εξασφαλίζει την
πραγµατοποίηση των συναλλαγών για τις οποίες ζητούνται
τα πιστοποιητικά.

(17)

Για να αποφεύγονται ή να περιορίζονται τα ανεπιθύµητα
αποτελέσµατα στην αγορά της Κοινότητας τα οποία οφείλονται στις εισαγωγές ορισµένων γεωργικών προϊόντων, η εισαγωγή ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα αυτά πρέπει να
υπόκειται σε συµπληρωµατικούς εισαγωγικούς δασµούς,
εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.

(18)

Είναι σκόπιµο, υπό ορισµένους όρους, να µπορεί η Επιτροπή
να προβαίνει στο άνοιγµα και τη διαχείριση δασµολογικών
ποσοστώσεων που απορρέουν από διεθνείς συµφωνίες που
έχουν συναφθεί σύµφωνα µε την συνθήκη ή απορρέουν από
άλλες πράξεις του Συµβουλίου.

(19)

Συµπληρωµατικά προς το σύστηµα που περιγράφεται ανωτέρω, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να απαγορεύεται ολικά ή µερικά, στο µέτρο που το απαιτεί η εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς, η προσφυγή στα καθεστώτα της
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή.

(20)

Το καθεστώς των δασµών επιτρέπει την παραίτηση από κάθε
άλλο µέτρο προστασίας στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Ωστόσο, ο µηχανισµός κοινών τιµών και δασµών µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποδειχθεί ανεπαρκής.
Για να µη µένει στις περιπτώσεις αυτές η κοινοτική αγορά
απροστάτευτη από τις διαταραχές που ενδέχεται να προκύψουν µετά την κατάργηση των εµποδίων κατά την εισαγωγή,
η Κοινότητα θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει γρήγορα όλα
τα αναγκαία µέτρα. Τα µέτρα αυτά πρέπει να συνάδουν µε
τις υποχρεώσεις της Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των
διεθνών υποχρεώσεών της.

(21)

Η λήψη µέτρων µπορεί επίσης να επιβάλλεται όταν η αγορά
της Κοινότητας διαταράσσεται ή απειλείται να διαταραχθεί
λόγω της αισθητής ανόδου ή πτώσης των τιµών.
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(22)

(23)

(24)

(25)
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Οι περιορισµοί της ελεύθερης κυκλοφορίας, οι οποίοι προκύπτουν από την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στην
αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών των ζώων, είναι δυνατό
να προκαλέσουν δυσχέρειες στην αγορά ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών. Μπορεί να χρειαστεί να θεσπισθούν
έκτακτα µέτρα στήριξης της αγοράς προς αντιµετώπιση
παρόµοιων καταστάσεων.
Η εύρυθµη λειτουργία µιας ενιαίας αγοράς που βασίζεται σε
κοινές τιµές µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από τη χορήγηση
ορισµένων ενισχύσεων. Εποµένως, οι διατάξεις της συνθήκης
που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται στον τοµέα του προβείου και αιγείου κρέατος.
Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).
Οι δαπάνες των κρατών µελών για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

L 341/5

1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί
χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (2).
(26)

Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκτροφής προβατοειδών και αιγοειδών σε ορισµένες
περιοχές της Κοινότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει έκθεση για το θέµα αυτό µε βάση την κτηθείσα πείρα,
συνοδευόµενη, εάν χρειάζεται, από προτάσεις.

(27)

Η µετάβαση από τις ρυθµίσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2467/98 σε εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι δυνατόν να δηµιουργήσει δυσχέρειες, τις οποίες
δεν εξετάζει ο παρών κανονισµός. Για να αντιµετωπιστούν οι
δυσχέρειες αυτές, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η
δυνατότητα να θεσπίζει µεταβατικά µέτρα. Η Επιτροπή θα
πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να επιλύει ειδικά πρακτικά
προβλήµατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του προβείου και αιγείου κρέατος περιλαµβάνει ένα καθεστώς
εσωτερικής αγοράς και ένα καθεστώς συναλλαγών και καλύπτει τα ακόλουθα προϊόντα:
Κωδικός ΣΟ

α)

β)

Περιγραφή

0104 10 30

Αρνιά (ηλικίας µέχρι 1 έτους)

0104 10 80

Ζώντα προβατοειδή, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής και τα αρνιά

0104 20 90

Ζώντα αιγοειδή, άλλα από τις αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

0210 99 21

Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών, µε κόκαλο, αλατισµένα, σε άρµη, αποξηραµένα ή καπνιστά

0210 99 29

Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών, χωρίς κόκαλο, αλατισµένα, σε άρµη, αποξηραµένα ή καπνιστά

0104 10 10

Ζώντα προβατοειδή — αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0104 20 10

Ζώντα αιγοειδή — αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0206 80 99

Παραπροϊόντα σφαγίων προβατοειδών και αιγοειδών βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, πλην
αυτών που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων

0206 90 99

Παραπροϊόντα σφαγίων προβατοειδών και αιγοειδών βρώσιµα, κατεψυγµένα, πλην αυτών που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων

0210 99 60

Παραπροϊόντα σφαγίων προοβατοειδών και αιγοειδών βρώσιµα, αλατισµένα, σε άρµη, αποξηραµένα ή
καπνιστά

ex 1502 00 90

Λίπη προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503

γ)

1602 90 72
1602 90 74

Άλλα παρασκευάσµατα ή κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων προοβατοειδών ή αιγοειδών,
άψητα· µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων ψηµένων και άψυτων

δ)

1602 90 76
1602 90 78

Άλλα παρασκευάσµατα ή κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων προοβατοειδών ή αιγοειδών,
πλην των άψυτων ή των µειγµάτων.

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΕΣΩΤEΡΙΚH ΑΓΟΡA
Άρθρο 2
Για να ενθαρρύνεται η δράση των επαγγελµατικών και διεπαγγελµατικών οργανώσεων, η οποία διευκολύνει την προσαρµογή της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, µπορούν να λαµβάνονται τα
ακόλουθα κοινοτικά µέτρα για τα προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 1:
α) µέτρα για τη βελτίωση της εκτροφής προβατοειδών και
αιγοειδών·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

β) µέτρα για την προαγωγή καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής,
της µεταποίησης και της εµπορίας·
γ) µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας·
δ) µέτρα για την καθιέρωση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων προβλέψεων, µε βάση τα χρησιµοποιούµενα µέσα
παραγωγής·
(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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ε) µέτρα για τη διευκόλυνση της καταγραφής των τάσεων των
τιµών στην αγορά.

6.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.

Οι γενικοί κανόνες που αφορούν τα µέτρα αυτά θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της συνθήκης.

Τµήµα 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Άρθρο 3
Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, νοούνται ως:
α) «παραγωγός»: ο µεµονωµένος γεωργός, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή οµάδα φυσικών ή νοµικών προσώπων, ανεξάρτητα
από το νοµικό καθεστώς το οποίο ισχύει σύµφωνα µε το εθνικό
δίκαιο όσον αφορά την εν λόγω οµάδα καθώς και τα µέλη της,
η εκµετάλλευση του οποίου βρίσκεται στο έδαφος της Κοινότητας και ο οποίος εκτρέφει προβατοειδή και αιγοειδή,
β) «εκµετάλλευση»: το σύνολο των µονάδων παραγωγής τις οποίες
εκµεταλλεύεται ο παραγωγός και οι οποίες βρίσκονται στο
έδαφος ενός κράτους µέλους,
γ) «προβατίνα»: κάθε θηλυκό προβατοειδών το οποίο έχει γεννήσει
τουλάχιστον µία φορά ή έχει ηλικία τουλάχιστον ενός έτους,
δ) «αίγα»: κάθε θηλυκό αιγοειδών το οποίο έχει γεννήσει τουλάχιστον µία φορά ή έχει ηλικία τουλάχιστον ενός έτους.
Τµήµα 1
Πριµοδότηση για τις προβατίνες και τις αίγες
Άρθρο 4
1.
Ο παραγωγός που κατέχει στην εκµετάλλευσή του προβατίνες µπορεί να λάβει, κατόπιν αιτήσεώς του, πριµοδότηση για
διατήρηση προβατίνων (πριµοδότηση για τις προβατίνες).
2.
Ο παραγωγός που κατέχει στην εκµετάλλευσή του αίγες
µπορεί να λάβει, κατόπιν αιτήσεώς του, πριµοδότηση για
διατήρηση αιγών (πριµοδότηση για τις αίγες). Η πριµοδότηση αυτή
χορηγείται στους παραγωγούς συγκεκριµένων περιοχών, όπου η
παραγωγή πληροί τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

Συµπληρωµατική πριµοδότηση
Άρθρο 5
1.
Σε περιοχές όπου η παραγωγήαιγοειδών και προβατοειδών
αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα ή συνεισφέρει σηµαντικά
στην αγροτική οικονοµία, καταβάλλεται συµπληρωµατική πριµοδότηση στους παραγωγούς. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις περιοχές
αυτές. Σε κάθε περίπτωση η συµπληρωµατική πριµοδότηση χορηγείται µόνο σε παραγωγό, στην εκµετάλλευση του οποίου το 50 %
τουλάχιστον της χρησιµοποιούµενης για τη γεωργία έκτασης βρίσκεται σε µειονεκτικές περιοχές που ορίζονται σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.
2.
Η συµπληρωµατική πριµοδότηση χορηγείται επίσης σε
παραγωγό που µετακινεί εποχιακώς την αγέλη του, υπό τον όρο
ότι:
α) τουλάχιστον το 90 % των ζώων για τα οποία ζητεί πριµοδότηση
βόσκει επί 90 τουλάχιστον συνεχείς ηµέρες σε επιλέξιµη
περιοχή που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, και
β) η έδρα της γεωργικής εκµετάλλευσης βρίσκεται σε επακριβώς
οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή, στην οποία όπως έχει διαπιστώσει το κράτος µέλος η εποχιακή µετακίνηση των ζώων
αποτελεί παραδοσιακή πρακτική της εκτροφής προβατοειδών
ή/και αιγοειδών και ότι οι µετακινήσεις αυτές είναι απαραίτητες
διότι κατά την περίοδο της µετακίνησης οι υπάρχοντες βοσκότοποι δεν επαρκούν.
3.
Το ποσό της συµπληρωµατικής πριµοδότησης ορίζεται σε 7
ευρώ ανά προβατίνα και ανά αίγα. Η συµπληρωµατική πριµοδότηση χορηγείται υπό τους ίδιους όρους µε τους προβλεπόµενους
για τη χορήγηση της πριµοδότησης για τις προβατίνες και τις
αίγες.
4.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.
Τµήµα 3

1. η εκτροφή αιγών κατά κύριο λόγο προσανατολίζεται προς την
παραγωγή αιγείου κρέατος,

Κοινές διατάξεις

2. οι τεχνικές εκτροφής αιγοειδών και προβατοειδών είναι οι ίδιες.

Άρθρο 6

Κατάλογος των περιοχών αυτών καταρτίζεται µε τη διαδικασία του
άρθρου 25 παράγραφος 2.

1.
Οι πριµοδοτήσεις καταβάλλονται στο δικαιούχο παραγωγό
ανάλογα µε τον αριθµό των προβατίνων ή/και των αιγών που
διατηρεί στην εκµετάλλευση για µια ελάχιστη χρονική περίοδο που
καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.

3.
Η πριµοδότηση για τις προβατίνες και η πριµοδότηση για τις
αίγες χορηγούνται µε την µορφή ετήσιας πληρωµής ανά επιλέξιµο
ζώο, ανά ηµερολογιακό έτος και ανά παραγωγό εντός των ατοµικών ανωτάτων ορίων. Ο ελάχιστος αριθµός ζώων για τα οποία
υποβάλλεται αίτηση πριµοδότησης ορίζεται από το οικείο κράτος
µέλος. Αυτός ο ελάχιστος αριθµός δεν πρέπει να είναι κατώτερος
των 10 ή ανώτερος των 50.
4.
Ανά προβατίνα, το ποσό της πριµοδότησης ανέρχεται σε 21
ευρώ. Εντούτοις, για τους παραγωγούς που διαθέτουν στο εµπόριο
πρόβειο γάλα ή προϊόντα µε βάση το πρόβειο γάλα, η πριµοδότηση
ανά προβατίνα ανέρχεται σε 16,8 ευρώ.
5.
Ανά αίγα το ποσό της πριµοδότησης ανέρχεται σε 16,8
ευρώ.

Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται µόλις διενεργηθούν οι επιθεωρήσεις που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του
Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1992, για τη θέσπιση ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά µε
ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων (1), αλλά όχι νωρίτερα
από τις 16 Οκτωβρίου του ηµερολογιακού έτους για το οποίο έχει
υποβληθεί η αίτηση και όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου του
επόµενου ηµερολογιακού έτους.
(1) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 495/2001 (ΕΕ L 72 της 14.3.2001,
σ. 6).
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2.
Αφότου τεθεί σε εφαρµογή κανονισµός µε νέους κανόνες για
την ταυτοποίηση και καταγραφή προβατοειδών και αιγοειδών, για
να δικαιολογεί ένα ζώο πριµοδότηση πρέπει να έχει ταυτοποιηθεί
και καταγραφεί σύµφωνα µ’ αυτούς τους κανόνες.
Άρθρο 7
Τα ποσά των πριµοδοτήσεων µπορούν να τροποποιηθούν βάσει των
εξελίξεων στην παραγωγή, την παραγωγικότητα και τις αγορές,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 37 παράγραφος
2 της συνθήκης.
Τµήµα 4
Ατοµικά όρια
Άρθρο 8
1.
Την 1η Ιανουαρίου 2002 το ατοµικό ανώτατο όριο για κάθε
παραγωγό, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ισούται µε
τον αριθµό των δικαιωµάτων πριµοδότησης που κατείχε στις 31
∆εκεµβρίου 2001 σύµφωνα µε τους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι, από 1ης Ιανουαρίου 2002, το σύνολο των δικαιωµάτων πριµοδότησης στην επικράτειά τους δεν υπερβαίνει τα εθνικά
ανώτατα όρια που ορίζονται στο παράρτηµα I και ότι µπορούν να
διατηρηθούν τα εθνικά αποθέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 10.
3.
Όταν τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2
απαιτούν µείωση των ατοµικών ανώτατων ορίων των παραγωγών, η
µείωση αυτή πραγµατοποιείται χωρίς αντισταθµιστική πληρωµή και
αποφασίζεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων.
Τα κριτήρια αυτά περιλαµβάνουν:
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αντιστάθµιση στο εθνικό απόθεµα του κράτους µέλους στο οποίο
βρίσκεται η εκµετάλλευσή του, προκειµένου να αναδιανεµηθεί
δωρεάν.
Τα κράτη µέλη µπορούν ν’αποκτούν δικαιώµατα πριµοδότησης από
παραγωγούς που συµφωνούν εθελουσίως να τα εκχωρήσουν εν όλω
ή εν µέρει. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να καταβάλλονται στους
εν λόγω παραγωγούς, για την εκχώρηση των εν λόγω δικαιωµάτων,
χρηµατικά ποσά είτε από τον εθνικό προϋπολογισµό είτε κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 11 παράγραφος 2 πέµπτη περίπτωση.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογηµένες περιστάσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι σε
περίπτωση µεταβίβασης της εκµετάλλευσης µε πώληση ή άλλον
τρόπο, η µεταβίβαση των δικαιωµάτων πραγµατοποιείται µέσω του
εθνικού αποθέµατος.
3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν τα αναγκαία µέτρα, ώστε
τα δικαιώµατα πριµοδότησης να µη µεταβιβάζονται εκτός των
ευαίσθητων ζωνών ή περιφερειών όπου η εκτροφή προβάτων έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την τοπική οικονοµία.
4.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν, πριν από µια ηµεροµηνία που καθορίζουν, την προσωρινή µεταβίβαση του µέρους
των δικαιωµάτων πριµοδότησης που δεν σκοπεύει να χρησιµοποιήσει ο παραγωγός που τα κατέχει.
5.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.
Οι λεπτοµέρειες αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως:
α) τις διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη µέλη να επιλύουν τα
ιδιαίτερα προβλήµατα που συνδέονται µε την µεταβίβαση
δικαιωµάτων πριµοδότησης από παραγωγούς που δεν έχουν την
κυριότητα των εκτάσεων τις οποίες καλύπτουν οι εκµεταλλεύσεις τους, και

α) το ποσοστό χρησιµοποίησης από τους παραγωγούς των ατοµικών ανωτάτων ορίων κατά τα τρία προ του 2001 έτη αναφοράς,

β) τους ειδικούς κανόνες που αφορούν τον ελάχιστο αριθµό
δικαιωµάτων που µπορούν να µεταβιβαστούν εν µέρει.

β) τις ειδικές φυσικές συνθήκες ή την επιβολή κυρώσεων, που
έχουν ως αποτέλεσµα τη µη καταβολή ή την καταβολή µειωµένης πριµοδότησης επί τουλάχιστον ένα έτος αναφοράς,

Άρθρο 10

γ) πρόσθετες εξαιρετικές περιστάσεις που είχαν ως αποτέλεσµα οι
πληρωµές κατά τουλάχιστον ένα έτος αναφοράς να µην αντιστοιχούν στην πραγµατική κατάσταση όπως αυτή είχε διαπιστωθεί τα προηγούµενα έτη.
4.
Τα δικαιώµατα πριµοδότησης, τα οποία έχουν ανακληθεί
δυνάµει του µέτρου που έχει ληφθεί σύµφωνα µε την παράγραφο
2, καταργούνται.
5.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.
Άρθρο 9
1.
Όταν ένας παραγωγός πωλεί ή µεταβιβάζει µε άλλο τρόπο
την εκµετάλλευσή του, µπορεί να µεταβιβάσει όλα του τα δικαιώµατα πριµοδότησης σε αυτόν που αναλαµβάνει την εκµετάλλευσή
του.
2.
Ο παραγωγός µπορεί επίσης να µεταβιβάσει, εξ ολοκλήρου ή
εν µέρει, τα δικαιώµατά του σε άλλους παραγωγούς χωρίς να
µεταβιβάσει την εκµετάλλευσή του.
Στην περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων πριµοδότησης χωρίς
µεταβίβαση της εκµετάλλευσης, ένα µέρος των µεταβιβαζόµενων
δικαιωµάτων, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15 %, εκχωρείται χωρίς

1.
Κάθε κράτος µέλος διατηρεί εθνικό απόθεµα δικαιωµάτων
πριµοδότησης.
2.
Τα δικαιώµατα πριµοδότησης που ανακαλούνται σύµφωνα µε
το άρθρο 9 παράγραφος 2 ή σύµφωνα µε άλλες κοινοτικές διατάξεις προστίθενται στο εθνικό απόθεµα.
3.
Τα κράτη µπορούν να κατανέµουν σε παραγωγούς δικαιώµατα πριµοδότησης, εντός των ορίων των εθνικών τους αποθεµάτων. Κατά την κατανοµή αυτή, αποδίδουν προτεραιότητα ιδίως
στους νεοεισερχόµενους στον τοµέα παραγωγούς, στους νέους
γεωργούς ή σε άλλους παραγωγούς µε προτεραιότητα.
4.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ιδίως
όσες αφορούν την ανάκληση και ανακατανοµή αχρησιµοποίητων
δικαιωµάτων, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
25 παράγραφος 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Άρθρο 11
1.
Τα κράτη πραγµατοποιούν σε ετήσια βάση πρόσθετες
πληρωµές, συµποσούµενες στα συνολικά ποσά που αναφέρονται
στο παράρτηµα II.
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Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να συµπληρώσουν τα
συνολικά ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ µειώνοντας τα
ποσά των πληρωµών που αναφέρονται στο άρθρο 4. Η µείωση των
ποσών που µπορεί να εφαρµοσθεί σε περιφερειακή βάση, δεν υπερβαίνει το ένα ευρώ.
Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια, όπου συµπεριλαµβάνονται ιδίως οι οικείες διαρθρώσεις και συνθήκες παραγωγής, και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ίση µεταχείριση των παραγωγών και να µην προκαλεί
στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού. Οι πληρωµές
πραγµατοποιούνται µέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στο
άρθρο 6. Επίσης, οι πληρωµές δεν συνδέονται µε τις διακυµάνσεις
των τιµών της αγοράς. Μπορούν να πραγµατοποιούνται σε περιφερειακή βάση.
2.

Οι πληρωµές µπορούν ειδικότερα να περιλαµβάνουν ιδίως:

— πληρωµές προς παραγωγούς επιδιδόµενους σε συγκεκριµένες
µορφές παραγωγής, ιδίως σε σχέση µε την ποιότητα, οι οποίες
είναι σηµαντικές για την τοπική οικονοµία ή την προστασία του
περιβάλλοντος,
— αύξηση της πριµοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 4. Τα πρόσθετα ποσά µπορούν να υπόκεινται στην εφαρµογή απαιτήσεων
ως προς την πυκνότητα των ζώων, προσδιοριζόµενων από τα
κράτη µέλη σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες,
— υποστήριξη για την αναδιάρθρωση των εκµεταλλεύσεων των
παραγωγών ή για την ανάπτυξη οργανώσεων παραγωγών,
— στρεµµατικές πληρωµές προς παραγωγούς, ανά εκτάριο βοσκήσιµης έκτασης διαθέσιµης στον παραγωγό κατά το οικείο ηµερολογιακό έτος, για την οποία δεν ζητούνται για το ίδιο έτος
πληρωµές δυνάµει του συστήµατος στήριξης των παραγωγών
ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών, του συστήµατος ενισχύσεων για τις αποξηραµένες χορτονοµές και των κοινοτικών
συστηµάτων ενισχύσεων για άλλες πολυετείς ή κηπευτικές καλλιέργειες,
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— πληρωµές προς παραγωγούς που εκχωρούν εθελουσίως τα
δικαιώµατά τους σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2,
— υποστήριξη για τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό της µεταποίησης και εµπορίας πρόβειου και αιγείου κρέατος.
3.
Οι λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος
2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 12
1.
Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση ενίσχυσης
στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση, όταν υπάρχει ιδιαίτερα δυσχερής
κατάσταση της αγοράς σε µία ή περισσότερες ζώνες διαµόρφωσης
τιµών. Ως ζώνη διαµόρφωσης τιµών νοείται:
α) η Μεγάλη Βρετανία,
β) η Βόρεια Ιρλανδία,
γ) κάθε άλλο κράτος µέλος λαµβανόµενο χωριστά.
Η ενίσχυση αποφασίζεται στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισµού.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να αποφασίζεται η χορήγηση της ενίσχυσης
στο πλαίσιο διαδικασίας προκαθορισµού στην περίπτωση που αποδειχθεί αναγκαία η επείγουσα προσφυγή στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση.
2.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται και η χορήγηση ενισχύσεων ιδιωτικής αποθεµατοποίησης αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος
2.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΣΥΝΑΛΛΑΓEΣ ΜE ΤΡIΤEΣ ΧΩΡΕΣ
Άρθρο 13
1.
Για κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα ή εξαγωγή εκτός Κοινότητας των προϊόντων του άρθρου 1, είναι δυνατό να απαιτείται η
προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής ισχύουν σε ολόκληρη
την Κοινότητα.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τα κράτη µέλη για κάθε ενδιαφερόµενο που υποβάλλει σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο
εγκατάστασής του στην Κοινότητα, υπό την επιφύλαξη των µέτρων
που λαµβάνονται για την εφαρµογή του άρθρου 16.
Για την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών µπορεί να απαιτείται η
σύσταση εγγύησης που εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα θα εισαχθούν
ή θα εξαχθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού και η
οποία, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καταπίπτει εν όλω ή
εν µέρει, εάν η εισαγωγή ή η εξαγωγή δεν πραγµατοποιηθεί εντός
της εν λόγω προθεσµίας ή εάν πραγµατοποιηθεί µόνο εν µέρει.
2.
Ο κατάλογος των προϊόντων για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά εξαγωγής, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών και οι

άλλες λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.
Άρθρο 14
Οι δασµολογικοί συντελεστές του Κοινού ∆ασµολογίου εφαρµόζονται για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 15
1.
Για να αποτραπούν ή να αντιµετωπισθούν οι επιζήµιες
επιπτώσεις στην κοινοτική αγορά οι οποίες είναι δυνατό να προκύψουν από τις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1, η εισαγωγή ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα
αυτά µε το δασµολογικό συντελεστή που προβλέπει το κοινό
δασµολόγιο υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου εισαγωγικού
δασµού, εφόσον πληρούνται οι όροι που καθορίζονται από την
Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο 4, εκτός εάν είναι απίθανο
ότι οι εισαγωγές αυτές θα διαταράξουν την κοινοτική αγορά ή εάν
οι επιπτώσεις θα ήσαν δυσανάλογες σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο
στόχο.
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2.
Οι εισαγωγές που πραγµατοποιούνται σε τιµή κατώτερη από
το επίπεδο που κοινοποιείται από την Κοινότητα στον Παγκόσµιο
Οργανισµό Εµπορίου («τιµή ενεργοποίησης») µπορεί να υπόκεινται
σε πρόσθετο εισαγωγικό δασµό.

β) καθορίζουν την εφαρµοστέα µέθοδο διαχείρισης·

Εάν σε οποιοδήποτε έτος κατά το οποίο παρουσιάζονται ή ενδέχεται να παρουσιαστούν οι επιζήµιες επιπτώσεις που αναφέρονται στη
παράγραφο 1, ο όγκος των εισαγωγών υπερβαίνει ένα επίπεδο που
βασίζεται στις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά, οριζόµενες ως
ποσοστό εισαγωγών επί της αντίστοιχης εγχώριας κατανάλωσης
κατά τα τρία προηγούµενα έτη («όγκος ενεργοποίησης»), µπορεί να
επιβληθεί πρόσθετος εισαγωγικός δασµός.

δ) προβλέπουν αναγνώριση του εγγράφου που χρησιµοποιείται για
την επαλήθευση της ύπαρξης των εγγυήσεων που αναφέρονται
στο στοιχείο γ) και

3.
Οι τιµές εισαγωγής που λαµβάνονται υπόψη για την επιβολή
πρόσθετου εισαγωγικού δασµού σύµφωνα µε την παράγραφο 2
πρώτο εδάφιο, καθορίζονται µε βάση τις τιµές εισαγωγής cif του εν
λόγω φορτίου.

Άρθρο 17

Οι τιµές εισαγωγής cif επαληθεύονται για το σκοπό αυτό βάσει των
αντιπροσωπευτικών τιµών για το συγκεκριµένο προϊόν στη διεθνή
αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής του προϊόντος.
4.
Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2. Οι λεπτοµέρειες αυτές προσδιορίζουν ιδίως τα προϊόντα στα
οποία µπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί.

Άρθρο 16
1.
Το άνοιγµα και η διαχείριση δασµολογικών ποσοστώσεων για
τα προϊόντα του άρθρου 1, οι οποίες προκύπτουν από συµφωνίες
συναφθείσες σύµφωνα µε το άρθρο 300 της συνθήκης ή από
οποιαδήποτε άλλη πράξη του Συµβουλίου, γίνονται σύµφωνα µε
λεπτοµέρειες εφαρµογής που θεσπίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 25 παράγραφος 2.
2.
Η διαχείριση των ποσοστώσεων γίνεται µε την εφαρµογή µίας
από τις κάτωθι µεθόδους ή συνδυασµού αυτών:
α) µέθοδος βασιζόµενη στη χρονολογική σειρά υποβολής των
αιτήσεων (αρχή της «εξυπηρέτησης κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας»)·
β) µέθοδος κατανοµής κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που ζητήθηκαν κατά την κατάθεση των αιτήσεων (µε τη χρήση της µεθόδου
της «ταυτόχρονης εξέτασης»)·
γ) µέθοδος βασιζόµενη στη συνεκτίµηση των παραδοσιακών εµπορικών ρευµάτων (σύµφωνα µε τη µέθοδο «παλαιοί και νέοι
πελάτες»).
Είναι δυνατή η εφαρµογή και άλλων κατάλληλων µεθόδων. Πρέπει
να αποφεύγεται οιαδήποτε διάκριση µεταξύ των ενδιαφεροµένων
επιχειρήσεων.
3.
Οι καθοριζόµενες µέθοδοι διαχείρισης λαµβάνουν υπόψη,
κατά περίπτωση, τις ανάγκες εφοδιασµού της κοινοτικής αγοράς
και την ανάγκη διασφάλισης της ισορροπίας της αγοράς αυτής.

γ) περιλαµβάνουν, ενδεχοµένως, εγγυήσεις ως προς τη φύση, την
προέλευση και την καταγωγή του προϊόντος και, ενδεχοµένως,
τη διατήρηση των παραδοσιακών εµπορικών ρευµάτων·

ε) καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους εκδίδονται τα πιστοποιητικά εισαγωγής και τη διάρκεια ισχύος τους.

1.
Στο βαθµό που απαιτείται για την καλή λειτουργία της
κοινής οργάνωσης της αγοράς των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας
µετά από πρόταση της Επιτροπής σύµφωνα µε τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της
συνθήκης, µπορεί, σε ειδικές περιπτώσεις, να απαγορεύει εν όλω ή
εν µέρει την προσφυγή στο καθεστώς της τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο
1.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εάν η κατάσταση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 χαρακτηρίζεται ως άκρως επείγουσα
και η κοινοτική αγορά έχει διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί
από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή, η Επιτροπή, µετά από αίτηση ενός κράτους µέλους ή εξ
ιδίας πρωτοβουλίας, αποφασίζει τα απαραίτητα µέτρα τα οποία
κοινοποιούνται στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη και των οποίων
η διάρκεια ισχύος δεν δύναται να υπερβεί τους έξι µήνες. Τα µέτρα
αυτά εφαρµόζονται πάραυτα. Εάν ένα κράτος µέλος υποβάλει
αίτηση στην Επιτροπή, η Επιτροπή αποφασίζει εντός µίας εβδοµάδας από την παραλαβή της αίτησης.
3.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο
την απόφαση της Επιτροπής εντός µιας εβδοµάδας από την ηµέρα
της κοινοποίησής της. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική
πλειοψηφία, µπορεί να επιβεβαιώσει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής.
Εάν το Συµβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση εντός τριών µηνών, η
απόφαση της Επιτροπής θεωρείται ακυρωθείσα.

Άρθρο 18
1.
Οι γενικοί κανόνες για την ερµηνεία της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της ισχύουν για τη
δασµολογική κατάταξη των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1. Η ονοµατολογία του δασµολογίου που προκύπτει από την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ενσωµατώνεται στο Κοινό
∆ασµολόγιο.
2.
Εφόσον ο παρών κανονισµός ή οι διατάξεις που θεσπίζονται
κατ’ εφαρµογή του δεν ορίζουν το αντίθετο, απαγορεύονται κατά
τις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες:

4.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης αποτελέσµατος ισοδυνάµου µε δασµό·

α) προβλέπουν το άνοιγµα ετήσιων ποσοστώσεων, µε την κατάλληλη κλιµάκωση στη διάρκεια του έτους, εάν χρειάζεται·

β) η εφαρµογή οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισµού ή µέτρου
ισοδυνάµου αποτελέσµατος.
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Άρθρο 19
1.
Εάν, λόγω της αύξησης των εισαγωγών ή των εξαγωγών, η
κοινοτική αγορά ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα του άρθρου
1 του παρόντος κανονισµού υφίσταται ή απειλείται να υποστεί
σοβαρές διαταραχές που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους
στόχους του άρθρου 33 της Συνθήκης, είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν κατά τις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες τα ενδεικνυόµενα
µέτρα, µέχρις ότου εκλείψει η εν λόγω διαταραχή ή απειλή διαταραχής.
Το Συµβούλιο θεσπίζει, µε ειδική πλειοψηφία και βάσει προτάσεως
της Επιτροπής, τους γενικούς κανόνες εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου και ορίζει τις περιπτώσεις και τα όρια, εντός των
οποίων τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν µέτρα προστασίας.
2.
Εάν προκύψει η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο
1, η Επιτροπή, µετά από αίτηση ενός κράτους µέλους ή µε δική της
πρωτοβουλία, αποφασίζει για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. Τα
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µέτρα αυτά κοινοποιούνται από την Επιτροπή στα κράτη µέλη και
τίθενται αµέσως σε εφαρµογή. Εάν ένα κράτος µέλος υποβάλει στην
Επιτροπή σχετική αίτηση, η Επιτροπή αποφασίζει επ’ αυτής εντός
τριών εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης.

3.
Τα µέτρα που αποφασίζονται από την Επιτροπή, µπορούν να
παραπεµφθούν στο Συµβούλιο από οποιοδήποτε κράτος µέλος
εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησής
τους. Το Συµβούλιο συνεδριάζει χωρίς καθυστέρηση. Μπορεί να
τροποποιήσει ή να ακυρώσει το εν λόγω µέτρο µε ειδική πλειοψηφία.

4.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών υποχρεώσεών της.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24

Άρθρο 20
Τα κράτη µέλη καταγράφουν τις τιµές των προβατοειδών και του
κρέατος αυτών βάσει κανόνων που πρόκειται να καθοριστούν από
την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή κοινοποιούν αµοιβαία τις αναγκαίες
πληροφορίες για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
Οι λεπτοµέρειες της κοινοποίησης και της διάδοσης των στοιχείων
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
25 παράγραφος 2.

Άρθρο 21
1.
Όταν καταγράφεται αισθητή άνοδος ή πτώση των τιµών στην
αγορά της Κοινότητας, ενδέχεται δε να διατηρηθεί η κατάσταση
αυτή και εποµένως διαταράσσεται ή απειλείται να διαταραχθεί η εν
λόγω αγορά, δύνανται να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.
2.
Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.

Άρθρο 25
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης «προβατοειδών-αιγοειδών» η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της
Επιτροπής.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζοντας τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 22
Για να λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί στην ελεύθερη κυκλοφορία οι οποίοι είναι πιθανόν να προκύπτουν από την εφαρµογή
µέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών των ζώων, είναι
δυνατόν να λαµβάνονται έκτακτα µέτρα στήριξης της αγοράς που
θίγεται από τους περιορισµούς αυτούς, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2. Τα µέτρα αυτά
λαµβάνονται µόνο κατά το µέτρο και για το χρονικό διάστηµα που
είναι απολύτως αναγκαίο για τη στήριξη της αγοράς αυτής.

Άρθρο 23
Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού, τα άρθρα 87,
88 και 89 της Συνθήκης εφαρµόζονται στην παραγωγή και το
εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 26
Μέτρα αναγκαία αλλά και δεόντως αιτιολογηµένα για την επίλυση,
σε επείγουσες περιστάσεις, πρακτικών και συγκεκριµένων προβληµάτων θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25
παράγραφος 2.
Τα µέτρα αυτά µπορεί να παρεκκλίνουν από ορισµένα µέρη του
παρόντος κανονισµού, αλλά µόνο στο µέτρο και για όσο διάστηµα
είναι απολύτως αναγκαίο.
Άρθρο 27
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 και οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του, εφαρµόζονται στις δαπάνες στις οποίες
υποβάλλονται τα κράτη µέλη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό.
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Άρθρο 28
Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 το αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές συνέπειες της εκτροφής προβατοειδών και
αιγοειδών, σε ορισµένες περιοχές της Κοινότητας καθώς και την
επίπτωση του καθεστώτος πριµοδοτήσεων και τη λειτουργία του
συστήµατος πρόσθετων πληρωµών, λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της βελτίωσης της αναγνώρισης και καταγραφής προβατοειδών και αιγοειδών. Εάν χρειάζεται, η έκθεση συνοδεύεται από
προτάσεις. Η έκθεση πρέπει να λαµβάνει υπόψη ιδίως τις εκθέσεις
που υποβάλλουν τα κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή των
µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1259/1999.
Άρθρο 29
Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 2644/80, (ΕΟΚ) αριθ. 3901/89, (ΕΟΚ)
αριθ. 1323/90, (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90, (ΕΟΚ) αριθ. 338/91 και
(ΕΚ) αριθ. 2467/98 καταργούνται.

L 341/11

Οι παραποµπές στους καταργούµενους κανονισµούς θεωρούνται
ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα
µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 30
Τα µέτρα που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η µετάβαση από τις
ρυθµίσεις που προβλέπονται στους κανονισµούς που αναφέρονται
στο άρθρο 29 σε εκείνες του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται µε
τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.
Άρθρο 31
1.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

3.
Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 2644/80, (ΕΟΚ) αριθ. 3901/89,
(ΕΟΚ) αριθ. 1323/90, (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90, (ΕΟΚ) αριθ. 338/91
και (ΕΚ) αριθ. 2467/98 εξακολουθούν να εφαρµόζονται σε σχέση
µε την περίοδο εµπορίας 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΤΟΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΙΓΕΣ
∆ικαιώµατα
(× 1 000)

Κράτος µέλος

Βέλγιο

70

∆ανία

104
2 432

Γερµανία
Ελλάς

11 023

Ισπανία

19 580

Γαλλία

7 842

Ιρλανδία

4 956

Ιταλία

9 575
4

Λουξεµβούργο

930

Κάτω Χώρες

206

Αυστρία
Πορτογαλία ( )

2 690

1

80

Φινλανδία

180

Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

19 492
Σύνολο

79 164

(1) Εξαιρουµένων των προγραµµάτων εκτατικοποίησης που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1017/94 του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1994 περί αλλαγής
χρήσης γαιών µε αροτραίες καλλιέργειες και διάθεσης αυτών για εκτατική κτηνοτροφία στην Πορτογαλία (ΕΕ L 112 της 3.5.1994, σ. 2). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1461/95 (ΕΕ L 144 της 28.6.1995, σ. 4).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11
(σε χιλιάδες ευρώ)

Βέλγιο

64

∆ανία

79

Γερµανία

1 793

Ελλάς

8 767

Ισπανία

18 827

Γαλλία

7 083

Ιρλανδία

4 875

Ιταλία

6 920

Λουξεµβούργο
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πορτογαλία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

4
743
185
2 275
61
162
20 162
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90

Άρθρο 1

Παρών κανονισµός

Άρθρο 5
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

1
1
1
1
1
2
3
4

παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος

1
2
3
4
5

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2467/98

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

1
2
3
4
5 παράγραφος
5 παράγραφος
5 παράγραφος
5 παράγραφος
5 παράγραφος
5 παράγραφος
6 παράγραφος
6 παράγραφος
6 παράγραφος
6 παράγραφος
6 παράγραφος
6 παράγραφος
6 παράγραφος
6 παράγραφος
6 παράγραφος
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28

1
2 και 3
4
5
6
7, 8, 9 και 10
1, 2 και 3
4, στοιχείο α)
4, στοιχείο β)
4, στοιχείο γ)
4, στοιχείο δ)
4, στοιχείο ε)
4, στοιχείο στ)
5
6

Παρών κανονισµός

—
—
—
Άρθρο 3 στοιχείο α)
Άρθρο 3 στοιχείο β)
Άρθρο 5
—
—
Παρών κανονισµός

Άρθρο 1
Άρθρο 2
—
Άρθρο 20
Άρθρο 4 παράγραφος
Άρθρο 4 παράγραφος
—
Άρθρο 4 παράγραφος
Άρθρο 6
—
—
—
Άρθρο 9 παράγραφος
Άρθρο 9 παράγραφος
Άρθρο 9 παράγραφος
—
Άρθρο 9 παράγραφος
—
—
Άρθρο 10
—
—
Άρθρο 8 παράγραφος
—
Άρθρο 12
—
Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16
Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19
Άρθρο 22
Άρθρο 23
Άρθρο 24
Άρθρο 25
—
—
—

1
4
2

1 και 2
2 και 3
4
5

2
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2530/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆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 22 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆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 21ης ∆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
063
204
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

84,4
85,0
78,8
110,1
89,6
159,4
95,2
167,5
207,8
157,5
177,2
196,3
186,8
72,1
58,3
60,3
23,9
15,8
46,1
86,4
72,1
79,3

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

68,6
66,5
95,1
85,2
78,8
49,4
23,1
54,8
42,4
75,0
38,5
91,4
96,5
113,6
83,0
97,2
64,8
101,6
71,2
126,3
92,2

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. 2531/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη διακοπή της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σηµαία Γαλλίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1965/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/2000 του Συµβουλίου, της
15ης ∆εκεµβρίου 2000, για τον καθορισµό, για το 2001,
για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα
ύδατα όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2425/2001 (4), προβλέπει ποσοστώσεις νταουκιού Ατλαντικού για το 2001.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα νταουκιού Ατλαντικού στα ύδατα των
διαιρέσεων ICES IIa (ύδατα ΕΚ) και IV από σκάφη που

(3)

φέρουν γαλλική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Γαλλία
έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για
το 2001. Η Γαλλία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος
αυτού από τις 2 Νοεµβρίου 2001. Κατά συνέπεια, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα νταουκιού Ατλαντικού στα ύδατα των διαιρέσεων
ICES IIa (ύδατα ΕΚ) και IV από σκάφη που φέρουν γαλλική σηµαία
ή είναι νηολογηµένα στη Γαλλία θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Γαλλία για το 2001.
Απαγορεύεται η αλιεία νταουκιού Ατλαντικού στα ύδατα των διαιρέσεων ICES IIa (ύδατα ΕΚ) και IV από σκάφη που φέρουν γαλλική
σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Γαλλία καθώς και η διατήρηση επί
του σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω
αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά
την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 2 Νοεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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(2)
(3)
(4)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2532/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σηµαία Γαλλίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1965/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/2000 του Συµβουλίου, της
15ης ∆εκεµβρίου 2000, για τον καθορισµό, για το 2001,
για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα
ύδατα όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2425/2001 (4), προβλέπει ποσοστώσεις ρέγγας για το
2001.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα ρέγγας στα ύδατα των διαιρέσεων ICES
Vb (ύδατα ΕΚ), VΙaN και VIb από σκάφη που φέρουν

(3)

γαλλική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Γαλλία έφθασαν
στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2001.
Η Γαλλία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού
από τις 2 Νοεµβρίου 2001. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα ρέγγας στα ύδατα των διαιρέσεων ICES Vb (ύδατα
ΕΚ), VΙaN και VIb από σκάφη που φέρουν γαλλική σηµαία ή είναι
νηολογηµένα στη Γαλλία θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την
ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Γαλλία για το 2001.
Απαγορεύεται η αλιεία ρέγγας στα ύδατα των διαιρέσεων ICES Vb
(ύδατα ΕΚ) ViaN και VIb από σκάφη που φέρουν γαλλική σηµαία ή
είναι νηολογηµένα στη Γαλλία καθώς και η διατήρηση επί του
σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 2 Νοεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό, για το έτος 2002, των λεπτοµερειών εφαρµογής των δασµολογικών ποσοστώσεων για
τα προϊόντα του βοείου κρέατος καταγωγής Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας
δασµολογικές ποσοστώσεις 9 400 και 1 650 τόνων αντίστοιχα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Για τους σκοπούς του ελέγχου, βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2007/2000, η εισαγωγή στο πλαίσιο των ποσοστώσεων «baby-beef» που προβλέπεται για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, συµπεριλαµβανοµένου και του Κοσσυφοπεδίου, υπόκειται σε υποβολή πιστοποιητικού γνησιότητας το οποίο
πιστοποιεί ότι τα προϊόντα κατάγονται από τη χώρα έκδοσης
και ανταποκρίνονται επακριβώς προς τον ορισµό του
παραρτήµατος ΙΙ του εν λόγω κανονισµού. Για λόγους εναρµόνισης, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί επίσης για τις
εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων «baby beef», που
προέρχονται από την Κροατία και την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η υποβολή πιστοποιητικού γνησιότητας το οποίο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα κατάγονται από τη χώρα έκδοσης και ανταποκρίνονται επακριβώς
προς τον ορισµό του παραρτήµατος III των ενδιάµεσων
συµφωνιών µε την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας και µε την Κροατία. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καταρτισθεί υπόδειγµα των πιστοποιητικών
γνησιότητας και να θεσπιστούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
που αφορούν τη χρήση τους.

(4)

Η διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων πρέπει να πραγµατοποιείται µε τη χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το
σκοπό αυτό εφαρµόζονται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και
προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (8), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 (9), και
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της
26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής
στον τοµέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2377/80 (10), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 24/2001 (11).

(5)

Για να διασφαλισθεί η ορθή διαχείριση της εισαγωγής των εν
λόγω προϊόντων, πρέπει να προβλεφθεί ότι η έκδοση των
πιστοποιητικών εισαγωγής υπόκειται σε εξακρίβωση, κυρίως
των ενδείξεων που αναγράφονται στα πιστοποιητικά
γνησιότητας.

(6)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συµβουλίου, της 18ης
Σεπτεµβρίου 2000, για τη θέσπιση εκτάκτων εµπορικών µέτρων για
χώρες και εδάφη που συµµετέχουν ή συνδέονται µε τη διαδικασία
σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2820/98, καθώς και την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1763/1999 και (ΕΚ) αριθ.
6/2000 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2487/2001 (2), ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το
άρθρο 6,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο
32 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Νοεµβρίου 2001, σχετικά µε ορισµένες διαδικασίες εφαρµογής της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, καθώς και της ενδιάµεσης συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας (5), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2007/2000 προβλέπει ετήσια προτιµησιακή δασµολογική
ποσόστωση κρέατος «baby beef» 11 475 τόνων, που κατανέµεται µεταξύ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, συµπεριλαµβανοµένου και του Κοσσυφοπεδίου.

(2)

Οι ενδιάµεσες συµφωνίες µε την Κροατία και την πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας που εγκρίθηκαν µε την απόφαση 2001/868/ΕΚ του Συµβουλίου, της
29ης Οκτωβρίου 2001, για την υπογραφή εξ ονόµατος της
Κοινότητας και την προσωρινή εφαρµογή της ενδιάµεσης
συµφωνίας για το εµπόριο και τα εµπορικά θέµατα µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας
της Κροατίας, αφετέρου (6) και µε την απόφαση 2001/
330/ΕΚ του Συµβουλίου, της 9ης Απριλίου 2001, για τη
σύναψη ενδιάµεσης συµφωνίας για το εµπόριο και τα εµπορικά θέµατα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός,
και της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου (7), προβλέπουν ετήσιες προτιµησιακές

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

240
335
160
315
304
330
124

της
της
της
της
της
της
της

23.9.2000, σ. 1.
19.12.2001, σ. 9.
26.6.1999, σ. 21.
1.12.2001, σ. 29.
21.11.2001, σ. 1.
14.12.2001, σ. 1.
4.5.2001, σ. 1.

(8) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(9) ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 19.
(10) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35.
(11) ΕΕ L 3 της 6.1.2001, σ. 9.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, ανοίγονται οι ακόλουθες δασµολογικές ποσοστώσεις:
— 9 400 τόνοι «baby beef», εκφρασµένοι σε βάρος σφαγίου,
καταγωγής Κροατίας,
— 1 500 τόνοι «baby beef», εκφρασµένοι σε βάρος σφαγίου,
καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,
— 1 650 τόνοι «baby beef», εκφρασµένοι σε βάρος σφαγίου,
καταγωγής πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
— 9 975 τόνοι «baby beef», εκφρασµένοι σε βάρος σφαγίου,
καταγωγής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας,
συµπεριλαµβανοµένου του Κοσσυφοπεδίου.
Οι τέσσερις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
φέρουν τους αύξοντες αριθµούς 09.4503, 09.4504, 09.4505 και
09.4506, αντιστοίχως.
Για τον καταλογισµό στις εν λόγω ποσοστώσεις, 100 χιλιόγραµµα
ζώντος βάρους ισοδυναµούν µε 50 χιλιόγραµµα βάρους σφαγίου.
2.
Οι δασµοί που εφαρµόζονται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθορίζονται σε 20 % του
κατ’ αξίαν δασµού και σε 20 % του ειδικού δασµού που προβλέπεται από το κοινό δασµολόγιο
3.
Η εισαγωγή στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 αφορά µόνον ορισµένα ζώντα ζώα και ορισµένα
κρέατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ:
— ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 και
ex 0102 90 79,
— ex 0201 10 00 και ex 0201 20 20,
— ex 0201 20 30,
— ex 0201 20 50,
που αναφέρονται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2007/2000 και στο παράρτηµα III των ενδιάµεσων συµφωνιών που
συνήφθησαν µε την Κροατία και µε την πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.
4.
Κάθε αίτηση εισαγωγής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας που εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές της
χώρας εξαγωγής και πιστοποιεί ότι τα προϊόντα κατάγονται από τη
σχετική χώρα και ανταποκρίνονται προς το συγκεκριµένο ορισµό,
ανάλογα µε την περίπτωση, του παραρτήµατος II του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2007/2000 ή του παραρτήµατος III των ενδιάµεσων
συµφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
Άρθρο 2
Η εισαγωγή των ποσοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 1 υπόκειται, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στην προσκόµιση
πιστοποιητικού εισαγωγής, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τις
ακόλουθες διατάξεις:
α) στην αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό
αναγράφεται, στη θέση 8, η ένδειξη της χώρας καταγωγής το
πιστοποιητικό δηµιουργεί την υποχρέωση εισαγωγής από την
αναγραφόµενη χώρα·
β) στην αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό
αναγράφεται, στη θέση 20, µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

«Baby
»Baby
„Baby
«Baby
‘Baby
«Baby
«Baby
„Baby
«Baby
”Baby
”Baby

22.12.2001

beef» [Reglamento (CE) no 2533/2001]
beef« (forordning (EF) nr. 2533/2001)
beef“ [Verordnung (EG) Nr. 2533/2001]
beef» [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2533/2001]
beef’ (Regulation (EC) No 2533/2001)
beef» [règlement (CE) no 2533/2001]
beef» [regolamento (CE) n. 2533/2001]
beef” (Verordening (EG) nr. 2533/2001)
beef» [Regulamento (CE) n.o 2533/2001]
beef” (asetus (EY) N:o 2533/2001)
beef” (förordning (EG) nr 2533/2001);

γ) το πρωτότυπο του πιστοποιητικού γνησιότητας που συντάσσεται σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 υποβάλλεται, µε ένα αντίγραφο, στην αρµόδια αρχή, συγχρόνως µε την αίτηση έκδοσης
του πρώτου πιστοποιητικού εισαγωγής το οποίο έχει σχέση µε
το πιστοποιητικό γνησιότητας·
Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού γνησιότητας κρατείται από
την προαναφερόµενη αρχή·
δ) µέχρις εξαντλήσεως της αναγραφόµενης ποσότητας, ένα πιστοποιητικό γνησιότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την έκδοση
περισσοτέρων του ενός πιστοποιητικών εισαγωγής. Στην
περίπτωση αυτή, η αρµόδια αρχή θεωρεί το πιστοποιητικό
γνησιότητας µε αναγραφή της καταλογιζόµενης ποσότητας·
ε) η αρµόδια αρχή µπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό εισαγωγής,
µόνον αφού διασφαλισθεί ότι όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό γνησιότητας αντιστοιχούν στα στοιχεία
που έχουν ληφθεί από την Επιτροπή στις εβδοµαδιαίες ανακοινώσεις επί του θέµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή το
πιστοποιητικό εκδίδεται αµέσως.
Άρθρο 3
1.
Το πιστοποιητικό γνησιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2
συντάσσεται σε ένα πρωτότυπο και σε δύο αντίγραφα, τα οποία
εκτυπώνονται και συµπληρώνονται σε µια από τις επίσηµες γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εµφαίνεται στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, III και IV, για τις τέσσερις χώρες,
αντιστοίχως· µπορούν επίσης να εκτυπωθούν και να συµπληρωθούν
στην επίσηµη γλώσσα ή σε µια από τις επίσηµες γλώσσες της
χώρας εξαγωγής.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους όπου έχει υποβληθεί η
αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού εισαγωγής, µπορούν να
ζητήσουν µετάφραση του πιστοποιητικού.
2.
Το πρωτότυπο και τα αντίγραφα αυτού είναι είτε δακτυλογραφηµένα είτε χειρόγραφα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει
να είναι γραµµένα µε µαύρη µελάνη και κεφαλαία γράµµατα.
3.
Οι διαστάσεις του εντύπου είναι 210 × 297 χιλιοστά και το
χαρτί που χρησιµοποιείται πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 40 g/m2.
Το πρωτότυπο είναι χρώµατος λευκού, το πρώτο αντίγραφο χρώµατος ροζ και το δεύτερο αντίγραφο χρώµατος κίτρινου.
4.
Κάθε πιστοποιητικό έχει το δικό του αύξοντα αριθµό µετά
από τον οποίο αναγράφεται η ονοµασία της χώρας εκδόσεως.
Τα αντίγραφα φέρουν τον ίδιο αύξοντα αριθµό και την ίδια ονοµασία µε το πρωτότυπο.
5.
Ένα πιστοποιητικό γνησιότητας ισχύει µόνον εάν είναι
δεόντως θεωρηµένο από οργανισµό εκδόσεως που αναγράφεται
στον κατάλογο του παραρτήµατος V.
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6.
Το πιστοποιητικό θεωρείται ότι είναι δεόντως θεωρηµένο
όταν αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία έκδοσης και φέρει
σφραγίδα του οργανισµού εκδόσεως και την υπογραφή του ατόµου
ή των ατόµων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν.
Άρθρο 4
1.
Ο οργανισµός εκδόσεως µπορεί να περιλαµβάνεται στον
κατάλογο του παραρτήµατος V µόνον εάν:
α) έχει αναγνωρισθεί ως τέτοιος από τη χώρα εξαγωγής·
β) αναλαµβάνει την υποχρέωση να επαληθεύει τις ενδείξεις που
εµφαίνονται στα πιστοποιητικά γνησιότητας·
γ) αναλαµβάνει τη δέσµευση να παρέχει στην Επιτροπή, τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, οποιαδήποτε χρήσιµη πληροφορία που επιτρέπει την επαλήθευση των ενδείξεων που αναγράφονται στα πιστοποιητικά γνησιότητας, ιδίως όσον αφορά τον
αριθµό του πιστοποιητικού, τον εξαγωγέα, τον παραλήπτη, τη
χώρα προορισµού, το προϊόν (ζώντα ζώα/κρέας), το καθαρό
βάρος και την ηµεροµηνία υπογραφής.
2.
Ο κατάλογος του παραρτήµατος V µπορεί να αναθεωρείται
από την Επιτροπή όταν δεν πληρούται πλέον ο όρος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή όταν ένας οργανισµός εκδόσεως παραλείψει να εκπληρώσει µια των υποχρεώσεων τις οποίες
έχει αναλάβει.
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Άρθρο 5

Τα πιστοποιητικά γνησιότητας και τα πιστοποιητικά εισαγωγής
ισχύουν για τρεις µήνες από την αντίστοιχη ηµεροµηνία εκδόσεώς
τους. Ωστόσο η ισχύς τους λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 6
Οι αρχές των ενδιαφερόµενων χωρών εξαγωγής κοινοποιούν στην
Επιτροπή τα δείγµατα των αποτυπωµάτων των σφραγίδων που
χρησιµοποιούνται από τους οργανισµούς εκδόσεώς τους, καθώς
και τα ονοµατεπώνυµα και τις υπογραφές των ατόµων που έχουν
εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν τα πιστοποιητικά γνησιότητας. Η
Επιτροπή ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στις αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών.
Άρθρο 7
Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό, οι
κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1445/95 εφαρµόζονται στις εξαγωγές βάσει των ποσοστώσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 1.
Άρθρο 8
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Εκδίδοντες οργανισµοί:
— ∆ηµοκρατία της Κροατίας: «Euroinspekt», Zagreb, Croatia.
— ∆ηµοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
— Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.
— Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2534/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή ακατέργαστης προτιµησιακής ειδικής
ζάχαρης ζαχαροκάλαµου από τις χώρες ΑΚΕ και από την Ινδία για την προµήθεια των εργοστασίων
ραφιναρίσµατος κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2001 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2002
γαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου µε προορισµό το ραφινάρισµα στην αρχή της περιόδου εµπορίας 2001/02 (4) και
2001/787/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεµβρίου 2001,
για τη θέσπιση προσωρινών µέτρων για την εισαγωγή στην
Πορτογαλία της ειδικής προτιµησιακής ακατέργαστης
ζάχαρης ζαχαροκάλαµου µε προορισµό το ραφινάρισµα
στην αρχή της περιόδου εµπορίας 2001/02 (5).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2 και το άρθρο 39
παράγραφος 6,

(4)

Οι προαναφερόµενες συµφωνίες που συνήφθησαν µε την
απόφαση 2001/870/ΕΚ ορίζουν ότι οι σχετικοί ζάχαροβιοµήχανοι πρέπει να πληρώσουν µια ελάχιστη τιµή αγοράς
ίση προς την τιµή εγγύησης για την ακατέργαστη ζάχαρη,
µειωµένη κατά την ενίσχυση προσαρµογής που καθορίζεται
για την εν λόγω περίοδο εµπορίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να
καθορισθεί αυτή η ελάχιστη τιµή λαµβανοµένων υπόψη των
στοιχείων που εφαρµόζονται κατά την περίοδο εµπορίας
2001/02.

(5)

∆εδοµένου ότι οι εν λόγω συµφωνίες καλύπτουν την
περίοδο από την 1η Ιουλίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου
2006, πρέπει τα µέτρα του παρόντος κανονισµού να εφαρµοσθούν µε αναδροµική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2001.

(6)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ορίζει
ότι, κατά τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2005/06
και για τον κατάλληλο εφοδιασµό των κοινοτικών εργοστασίων ραφιναρίσµατος ζάχαρης, εισπράττεται µειωµένος ειδικός δασµός κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης
ζαχαροκάλαµου καταγωγής κρατών µε τα οποία η Κοινότητα συνήψε συµφωνίες προµήθειας υπό προτιµησιακούς
όρους. Προς στιγµήν, τέτοιες συµφωνίες συνήφθησαν, µε
την απόφαση 2001/870/ΕΚ του Συµβουλίου (2), αφενός, µε
τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(χώρες ΑΚΕ), µέρη του πρωτοκόλλου αριθ. 3 για τη ζάχαρη
ΑΚΕ (3), του παραρτήµατος V της συµφωνίας εταιρικής
σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και, αφετέρου, µε τη ∆ηµοκρατία της Ινδίας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(2)

(3)

Οι ποσότητες ειδικής προτιµησιακής ζάχαρης που πρέπει να
εισαχθούν καθορίζονται σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο 39
βάσει ενός ετήσιου προσωρινού κοινοτικού ισολογισµού. Ο
ισολογισµός αυτός αποδεικνύει την ανάγκη εισαγωγής ακατέργαστης ζάχαρης και ανοίγµατος, για την περίοδο εµπορίας 2001/02, δασµολογικών ποσοστώσεων µε ειδικό µειωµένο δασµό που προβλέπεται από τις προαναφερόµενες
συµφωνίες, που επιτρέπουν να καλυφθούν οι ανάγκες των
κοινοτικών εργοστασίων ραφιναρίσµατος ζάχαρης για ένα
µέρος αυτής της περιόδου. Λαµβανοµένων υπόψη των προβλέψεων παραγωγής ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου που είναι τώρα διαθέσιµες για την περίοδο εµπορίας
2001/02 και, λόγω των υποτιθεµένων µέγιστων αναγκών
ραφιναρίσµατος που καθορίζονται ανά κράτος µέλος και
των ελλιπουσών ποσοτήτων που προκύπτουν από τον
προσωρινό ισολογισµό, πρέπει να προβλεφθούν άδειες εισαγωγής ανά κράτος µέλος ραφιναρίσµατος για την περίοδο
από την 1η Ιουλίου 2001 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2002.
Στις εν λόγω άδειες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ποσότητες που έχουν ήδη εγκριθεί από τις αποφάσεις 2001/
656/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2001, για
θέσπιση προσωρινών µέτρων για την εισαγωγή στην Πορτογαλία και τη Φινλανδία ειδικής προτιµησιακής ακατέρ-

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 325 της 8.12.2001, σ. 21.
(3) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 267.

Άρθρο 1
Για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2001 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2002, ανοίγονται, στο πλαίσιο της απόφασης 2001/870/ΕΚ,
οι ακόλουθες ποσοστώσεις για την εισαγωγή ακατέργαστης
ζάχαρης ζαχαροκάλαµου που πρέπει να υποστεί ραφινάρισµα, του
κωδικού ΣΟ 1701 11 10:
α) δασµολογική ποσόστωση 161 000 τόνων εκφραζόµενων σε
λευκή ζάχαρη καταγωγής των χωρών ΑΚΕ που αναφέρονται
στην εν λόγω απόφαση µε αύξοντα αριθµό 09.4097·
και
β) δασµολογική ποσόστωση 10 000 τόνων εκφραζόµενων σε
λευκή ζάχαρη καταγωγής Ινδίας µε αύξοντα αριθµό 09.4097.
Άρθρο 2
1.
Ο ειδικός µειωµένος δασµός ανά 100 χιλιόγραµµα ακατέργαστης ζάχαρης του ποιοτικού τύπου κατά την εισαγωγή των
ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθορίζεται σε 0 ευρώ.
(4) ΕΕ L 231 της 29.8.2001, σ. 11.
(5) ΕΕ L 295 της 13.11.2001, σ. 22.
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2.
Η ελάχιστη τιµή αγοράς που πρέπει να πληρωθεί από τους
κοινοτικούς ζαχαροβιοµηχάνους ραφιναρίσµατος καθορίζεται, για
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, σε 49,68 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα ακατέργαστης ζάχαρης του ποιοτικού τύπου.
3.
Επιστρέφονται οι δασµοί κατά την εξαγωγή που πληρώθηκαν
για τις ποσότητες που έχουν ήδη εισαχθεί στο πλαίσιο του
καθεστώτος των αποφάσεων 2001/656/ΕΚ και 2001/787/ΕΚ.
Άρθρο 3
Μπορούν να εισαχθούν από τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο των
ποσοστώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 1 και µε τους όρους
του άρθρου 2, οι ακόλουθες ποσότητες εκφραζόµενες σε λευκή
ζάχαρη:

22.12.2001

α) 30 000 τόνοι, όσον αφορά τη Φινλανδία·
β) 141 000 τόνοι, όσον αφορά την ηπειρωτική Πορτογαλία.
Οι ποσότητες αυτές περιλαµβάνουν τις ποσότητες των οποίων η
εισαγωγή είχε επιτραπεί µε τις αποφάσεις 2001/656/ΕΚ και 2001/
787/ΕΚ.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου
όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων και το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Κατ’ εφαρµογή των άρθρων 26 και 29 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999, τα πιστοποιητικά εισαγωγής πρέπει να
εκδίδονται για κάθε ενδιαφερόµενο που υποβάλλει σχετική
αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην
Κοινότητα και, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις, πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση µεταξύ
των εισαγωγέων.

(3)

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη ορισµένες ιδιοµορφίες των
εισαγωγών γαλακτοκοµικών προϊόντων, πρέπει να προβλεφθούν συµπληρωµατικές διατάξεις και, εφόσον απαιτείται,
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις
κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού για τα
γεωργικά προϊόντα (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 (11).

(4)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για την
εισαγωγή στην Κοινότητα γαλακτοκοµικών προϊόντων µε
µειωµένους δασµούς στο πλαίσιο των δασµολογικών
ποσοστώσεων που προβλέπονται στα ακόλουθα κείµενα:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2),
και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3 και το άρθρο 29 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
O κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1374/98 της Επιτροπής της 30ής
Ιουνίου 1995 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής και για το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 594/2001 (4), έχει τροποποιηθεί επανειληµµένως και µε ουσιαστικό τρόπο. Επευκαιρία νέων τροποποιήσεων θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να ανασυνταχθεί ο εν λόγω κανονισµός ενσωµατώνοντας επίσης τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2967/79 της Επιτροπής
της 18ης ∆εκεµβρίου 1979, περί καθορισµού των όρων µε
τους οποίους πρέπει να µεταποιηθούν ορισµένα τυριά που
τυγχάνουν προνοµιακού καθεστώτος εισαγωγής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1599/95 (6) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2508/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, για τη θέσπιση των
λεπτοµερειών εφαρµογής στον τοµέα του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων των καθεστώτων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και
της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της
Πολωνίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβακίας, της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και της Σλοβενίας και του καθεστώτος που προβλέπεται στις συµφωνίες
για την απελευθέρωση των συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας και των Βαλτικών Χωρών (7), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2856/2000 (8),
καθώς και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2414/98 της Επιτροπής, της 9ης Νοεµβρίου 1998, για τη θέσπιση των
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος το οποίο εφαρµόζεται στα προϊόντα του τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων τα οποία προέρχονται από τις χώρες
της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1150/
90 (9).
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160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
185 της 30.6.1998, σ. 21.
88 της 28.3.2001, σ. 7.
336 της 29.12.1979, σ. 23.
151 της 1.7.1995, σ. 10.
345 της 16.12.1997, σ. 31.
332 της 28.12.2000, σ. 49.
299 της 10.11.1998, σ. 7.

α) στον κατάλογο των παραχωρήσεων CXL που έχει
καταρτιστεί µετά τις πολυµερείς εµπορικές διαπραγµατεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης και τις διαπραγµατεύσεις που διηξήχθησαν στο πλαίσιο του άρθρου
XXIV:6 της GATT µετά την προσχώρηση της Αυστρίας,
της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (στο εξής: «κατάλογος των παραχωρήσεων
CXL»)·
β) στη δασµολογική συµφωνία µε την Ελβετία όσον αφορά
ορισµένα τυριά που περιλαµβάνονται στην κλάση 0404
του κοινού δασµολογίου, η οποία έχει συναφθεί εξ
ονόµατος της Κοινότητας µε την απόφαση 69/352/ΕΟΚ
του Συµβουλίου (12), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τη συµφωνία µε τη µορφή ανταλλαγής επιστολών
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου,
όσον αφορά ορισµένα τυριά, η οποία εγκρίθηκε µε την
απόφαση 95/582/ΕΚ του Συµβουλίου (13), (στο εξής:
«συµφωνία µε την Ελβετία»)·
γ) στη συµφωνία µε τη µορφή ανταλλαγής επιστολών
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και
του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε ορισµένα
γεωργικά προϊόντα, η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση
95/582/ΕΚ (στο εξής: «συµφωνία µε τη Νορβηγία»)·
δ) στην απόφαση αριθ. 1/98 του Συµβουλίου Σύνδεσης,
ΕΚ-Τουρκίας της 25ης Φεβρουαρίου 1998, όσον
αφορά το εµπορικό καθεστώς για τα γεωργικά προϊόντα (14)·
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
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152 της 24.6.2000, σ. 1.
308 της 27.11.2001, σ. 19.
257 της 13.10.1969, σ. 3.
327 της 30.12.1995, σ. 17.
86 της 20.3.1998, σ. 1.
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ε) στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συµβουλίου,
της 20ής Ιουλίου 1998, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων που προκύπτουν
από τη µεταποίηση καταγωγής κρατών της Αφρικής,
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 (1)

(6)

Για να διασφαλιστεί η ορθή και δίκαιη διαχείριση των
δασµολογικών ποσοστώσεων που δεν προσδιορίζονται ανά
χώρα καταγωγής και οι οποίες καθορίζονται στον κατάλογο
CXL, καθώς και των δασµολογικών ποσοστώσεων µε µειωµένο δασµό που προβλέπονται για τις εισαγωγές µε προέλευση τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τις
χώρες ΑΚΕ, την Τουρκία και τη ∆ηµοκρατία της Νοτίου
Αφρικής, θα πρέπει, αφενός, να συνοδεύεται η αίτηση εκδόσεως πιστοποιητικού εισαγωγής από τη σύσταση υψηλότερης εγγύησης απαυτή που ισχύει για τις κανονικές εισαγωγές και, αφετέρου, να καθοριστούν ορισµένες προϋποθέσεις
σχετικά µε την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η κατανοµή των
ποσοστώσεων κατά τη διάρκεια του έτους και να καθοριστεί
η διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών, καθώς και η
διάρκεια ισχύος τους.

(7)

Προκειµένου να διασφαλιστεί η σοβαρότητα των αιτήσεων
πιστοποιητικών εισαγωγής, να αποφευχθούν οι κερδοσκοπίες
και να διασφαλιστεί στο έπακρο η χρησιµοποίηση των
ποσοστώσεων που έχουν ανοιχθεί, θα πρέπει να περιοριστεί
η ποσότητα κάθε αίτησης σε 10 % της υπό εξέταση
ποσόστωσης, να καταργηθεί η δυνατότητα άρνησης της
έκδοσης του πιστοποιητικού στην περίπτωση που ο συντελεστής χορήγησης είναι κατώτερος του 0,8, να ανοίξουν οι
ποσοστώσεις µόνο στους εµπορευόµενους που εισήγαγαν ή
εξήγαγαν τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείµενο των
ποσοστώσεων, να καθοριστούν κριτήρια επιλεξιµότητας για
την υποβολή αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών µε την
απαίτηση υποβολής εγγράφων που αποδεικνύουν την
ιδιότητα του εµπορευόµενου για κάθε αιτούντα και την
τακτικότητα των δραστηριοτήτων του, καθώς και να περιοριστεί ο αριθµός των αιτήσεων ανά εµπορευόµενο σε µία µόνο
αίτηση πιστοποιητικού ανά ποσόστωση. Προκειµένου να
διευκολυνθεί το έργο των εθνικών διοικήσεων όσον αφορά
τη διαδικασία επιλογής και αποδοχής των επιλέξιµων αιτήσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί η διαδικασία έγκρισης των
επιλέξιµων αιτούντων και η κατάρτιση καταλόγου µε τους
εγκεκριµένους αιτούντες, ο οποίος θα ισχύει για ένα χρόνο.
Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των
διατάξεων όσον αφορά τον αριθµό των αιτήσεων, θα πρέπει
να προβλεφθούν κυρώσεις για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τον περιορισµό αυτό.

(8)

Τα προϊόντα, τα οποία αποτελούν το αντικείµενο συναλλαγών στο πλαίσιο της διαδικασίας ενεργητικής ή παθητικής
τελειοποίησης, δεν αποτελούν το αντικείµενο ούτε εισαγωγής, και συνεπώς θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία, ούτε
εξαγωγής και, ως εκ τούτου, δεν έχουν ληφθεί ποτέ υπόψη
για την επιλεξιµότητα των αιτούντων στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1374/98. Θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να διευκρινιστεί ότι οι συναλλαγές αυτές δεν µπορούν
να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό της ποσότητας
αναφοράς που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό.

(9)

Για τη διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων που προσδιορίζονται ανά χώρα καταγωγής και οι οποίες καθορίζονται στον κατάλογο CXL και για τις ποσοστώσεις που
προβλέπονται στο πλαίσιο της συµφωνίας µε τη Νορβηγία,
ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο συµµόρφωσης των εισαγόµενων προϊόντων µε την ονοµασία των εν λόγω εµπορευµάτων καθώς και την τήρηση της δασµολογικής
ποσόστωσης, θα πρέπει να γίνει χρήση του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής που εκδίδονται µε καθορισµένη
µορφή κατόπιν προσκόµισης των πιστοποιητικών «IMA 1»
(inward monitoring arrangements), µε την ευθύνη της

στ) στη συµφωνία για το εµπόριο, την ανάπτυξη και τη
συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της
Νοτίου Αφρικής, η οποία αποτελεί το αντικείµενο
προσωρινής εφαρµογής δυνάµει της συµφωνίας µε τη
µορφή ανταλλαγής επιστολών που συνήφθη µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νοτίου Αφρικής και
εγκρίθηκε µε την απόφαση 1999/753/ΕΚ του Συµβουλίου (2), ( στο εξής: «συµφωνία µε τη Νότιο Αφρική»)·
ζ) στους κανονισµούς του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1349/
2000 (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2677/2000 (4), (ΕΚ) αριθ. 1727/2000 (5), (ΕΚ)
αριθ. 2290/2000 (6), (ΕΚ) αριθ. 2341/2000 (7), (ΕΚ)
αριθ. 2433/2000 (8), (ΕΚ) αριθ. 2434/2000 (9), (ΕΚ)
αριθ. 2435/2000 (10), (ΕΚ) αριθ. 2475/2000 (11), (ΕΚ)
αριθ. 2766/2000 (12) και (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 (13), οι
οποίοι αφορούν ορισµένες παραχωρήσεις µε τη µορφή
κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα και προβλέπουν την προσαρµογή,
ως αυτόνοµο και µεταβατικό µέτρο, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Λεττονία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία, τη
Λιθουανία και την Πολωνία, αντιστοίχως·
η) στη συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου
που υπογράφηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 1972, η οποία
συνήφθη εξ ονόµατος της Κοινότητας µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1246/73 του Συµβουλίου (14), και ιδίως το
πρωτόκολλο που καθορίζει τους όρους και τις λεπτοµέρειες υλοποίησης του δεύτερου σταδίου της συµφωνίας
σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου που υπεγράφη
στις 19 ∆εκεµβρίου 1987, η οποία συνήφθη µε την
απόφαση 87/607/ΕΟΚ του Συµβουλίου (15), (στο εξής:
«συµφωνία µε την Κύπρο»).
(5)

Ο κατάλογος των παραχωρήσεων CXL προβλέπει ορισµένες
δασµολογικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο των καθεστώτων
«τρέχουσας πρόσβασης» και «ελάχιστης πρόσβασης». Είναι
απαραίτητο να ανοίξουν οι ποσοστώσεις αυτές και να καθοριστεί η µέθοδος διαχείρισης.

(1) ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 12.
(2) ΕΕ L 311 της 4.12.1999, σ. 1.
(3) ΕΕ L 155 της 28.6.2000, σ. 1.
(4) ΕΕ L 308 της 8.12.2000, σ. 7.
(5) ΕΕ L 198 της 4.8.2000, σ. 6.
(6) ΕΕ L 262 της 17.10.2000, σ. 1.
(7) ΕΕ L 271 της 24.10.2000, σ. 7.
(8) ΕΕ L 280 της 4.11.2000, σ. 1.
(9) ΕΕ L 280 της 4.11.2000, σ. 9.
(10) ΕΕ L 280 της 4.11.2000, σ. 17.
(11) ΕΕ L 286 της 11.11.2000, σ. 15.
(12) ΕΕ L 321 της 19.12.2000, σ. 8.
(13) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 7.
(14) ΕΕ L 133 της 21.5.1973, σ. 1.
(15) ΕΕ L 393 της 31.12.1987, σ. 1.
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χώρας εξαγωγής. Το καθεστώς αυτό, δυνάµει του οποίου η
χώρα εξαγωγής διασφαλίζει ότι τα εξαγόµενα προϊόντα
ανταποκρίνονται στην περιγραφή τους, απλοποιεί αισθητά
τη διαδικασία εισαγωγής. Το καθεστώς αυτό χρησιµοποιείται
επίσης από τις τρίτες χώρες για τον έλεγχο της τήρησης των
δασµολογικών ποσοστώσεων.
(10)

Προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Κοινότητας θα πρέπει, ωστόσο, να υπόκειται το καθεστώς των πιστοποιητικών IMA 1 σε επαλήθευση
των διασαφήσεων σε κοινοτική κλίµακα, η οποία θα στηρίζεται στη λήψη τυχαίου δείγµατος από τις παρτίδες και στη
χρησιµοποίηση διεθνώς αναγνωρισµένων στατιστικών
µεθόδων και µεθόδων ανάλυσης.

(11)

Συµπληρωµατικές ακριβείς ενδείξεις είναι απαραίτητες για
την εφαρµογή του καθεστώτος πιστοποιητικού ΙΜΑ 1,
κυρίως, όσον αφορά τη συµπλήρωση, την έκδοση, την
κατάργηση, την τροποποίηση και την αντικατάσταση των
πιστοποιητικών από τον οργανισµό εκδόσεως του ΙΜΑ 1, τη
διάρκεια της ισχύος τους και τους όρους για τη χρήση τους
µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό εισαγωγής. Πρέπει επίσης να
προβλεφθούν διατάξεις για το τέλος του έτους, σε σχέση µε
το συνήθη χρόνο αποστολής για τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία του προϊόντος που καλύπτεται από το πιστοποιητικό IMA 1 και πρόκειται να εξαχθεί στη διάρκεια του
επόµενου έτους. Τέλος, πρέπει να προβλεφθεί ο έλεγχος των
διασαφήσεων εισαγωγής και ο έλεγχος στο τέλος του έτους,
προκειµένου να διασφαλισθεί η τήρηση της ποσόστωσης.

(12)

(13)

(14)

(15)

Το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας που εισάγεται στο πλαίσιο της
ποσόστωσης «τρέχουσας πρόσβασης» πρέπει να προσδιορίζεται για να αποφεύγεται η χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή µε πλήρη συντελεστή και η καταβολή ορισµένων
ενισχύσεων. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δοθούν ορισµένοι
ορισµοί και να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει
να συµπληρώνεται το πιστοποιητικό IMA 1, ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου του βάρους και της περιεκτικότητας
σε λιπαρές ουσίες και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη σύνθεση του
βουτύρου.
Κατά παρέκκλιση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000,
θα πρέπει επίσης η εισαγωγή βουτύρου Νέας Ζηλανδίας στο
πλαίσιο της λεγόµενης ποσόστωσης «τρέχουσας πρόσβασης»
να υπόκειται σε συµπληρωµατικούς όρους, έτσι ώστε να
συνδέεται η ποσότητα που καλύπτεται από πιστοποιητικό
IMA 1 µε την ποσότητα που καλύπτεται από το αντίστοιχο
πιστοποιητικό εισαγωγής και να απαιτείται η χρησιµοποίηση
των δύο αυτών εγγράφων µία µόνο φορά µε διασάφηση για
τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Το καναδικό cheddar αποτελεί επί του παρόντος το µόνο
προϊόν που καλύπτεται από το καθεστώς πιστοποιητικού
IMA 1, για το οποίο πρέπει να τηρείται µια ελάχιστη αξία
«ελεύθερο στα σύνορα». Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αναφέρονται στο πιστοποιητικό IMA 1 ο αγοραστής και το
κράτος µέλος προορισµού.
Λόγω µη ορθής διαχείρισης από τους οργανισµούς έκδοσης
των πιστοποιητικών IMA 1 στη Νορβηγία, η οποία οδήγησε
σε υπέρβαση των ποσοστώσεων, η Νορβηγία ζήτησε την
αντικατάσταση των δύο οργανισµών που αναφέρονται στο
παράρτηµα VII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1374/98 από
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έναν και µόνο οργανισµό που εξαρτάται άµεσα από το
Υπουργείο Γεωργίας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις προκειµένου να ικανοποιηθεί το
αίτηµα αυτό.
(16)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1374/98 καθορίζει ότι οι εµπορευόµενοι που πρόκειται να εισαγάγουν ορισµένα τυριά
καταγωγής Ελβετίας πρέπει να δεσµεύονται όσον αφορά την
τήρηση ελάχιστης αξίας «ελεύθερο στα σύνορα» ώστε να
επωφελούνται της προτιµησιακής µεταχείρισης για τα εν
λόγω τυριά. Στο παρελθόν, η ένδειξη αυτή υπήρχε υποχρεωτικά στη θέση 17 του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1, η οποία δεν
υφίσταται πλέον. Θα πρέπει για λόγους σαφήνειας, να διευκρινιστούν µε άλλο τρόπο η έννοια της αξίας «ελεύθερο στα
σύνορα» και των όρων για τη διασφάλιση της τήρησής της.

(17)

Στο πλαίσιο των ειδικών διατάξεων που αφορούν τις προτιµησιακές εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε ποσοστώσεις, οι
οποίες αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98,
στο παράρτηµα I του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της απόφασης
αριθ. 1/98 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, στο
παράρτηµα IV της συµφωνίας µε την Νότιο Αφρική και στο
πλαίσιο της συµφωνίας µε την Ελβετία, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εφαρµογή του µειωµένου δασµολογικού
συντελεστή υπόκειται στην προσκόµιση της απόδειξης
καταγωγής που προβλέπεται στα πρωτόκολλα των σχετικών
συµφωνιών.

(18)

Προκειµένου να βελτιωθεί η προστασία των ιδίων πόρων και
λαµβανοµένης υπόψη της µέχρι σήµερα εµπειρίας, είναι
απαραίτητο να θεσπιστούν λεπτοµερείς διατάξεις όσον
αφορά τους ελέγχους κατά την εισαγωγή. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία που πρέπει να
ακολουθείται σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν η παρτίδα που
καλύπτεται από διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν είναι σύµφωνη µε την εν λόγω διασάφηση, προκειµένου να διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των
ποσοτήτων που τίθενται πράγµατι σε ελεύθερη κυκλοφορία
σε σχέση µε τις ποσοστώσεις.

(19)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται, εκτός αν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις, σε κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999, (στο εξής «γαλακτοκοµικά προϊόντα»), συµπεριλαµβανοµένων των εισαγωγών για τις οποίες δεν ισχύουν ποσοτικοί
περιορισµοί ή µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος και απαλλαγµένων
από δασµούς και φόρους ισοδυνάµου αποτελέσµατος στο πλαίσιο
των έκτακτων εµπορικών µέτρων που έχει θεσπίσει η Κοινότητα για
ορισµένες χώρες και εδάφη.
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Άρθρο 2
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2434/2000, (ΕΚ) αριθ. 2435/2000, (ΕΚ) αριθ. 2475/2000,
(ΕΚ) αριθ. 2766/2000, (ΕΚ) αριθ. 2851/2000·

Με την επιφύλαξη του τίτλου II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/
2000, κάθε εισαγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων υπόκειται στην
προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

γ) ποσοστώσεις που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1706/98

Άρθρο 3

δ) ποσοστώσεις που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αριθ. 1 της
απόφασης αριθ. 1/98 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΚ/Τουρκίας,
παράρτηµα 1·

1.
Το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 είναι ίσο µε 10
ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους προϊόντος.

ε) ποσοστώσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα IV της συµφωνίας µε τη Νότιο Αφρική.

2.
Η αίτηση πιστοποιητικού καθώς και το πιστοποιητικό αναφέρουν στην θέση 16 τον οκταψήφιο κωδικό της συνδυασµένης
ονοµατολογίας (στο εξής κωδικός ΣΟ) του οποίου προηγείται,
ανάλογα µε την περίπτωση, η ένδειξη «ex». Το πιστοποιητικό ισχύει
µόνο για το προϊόν που ορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο.
3.
Το πιστοποιητικό ισχύει από την ηµέρα της έκδοσής του
κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, έως το τέλος του τρίτου µήνα που ακολουθεί τον µήνα έκδοσής του.
4.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά
την ηµέρα υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 6
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις, οι προς εφαρµογή δασµοί, οι ετήσιες ανώτατες ποσότητες εισαγωγών, οι δωδεκάµηνες περίοδοι εισαγωγής (στο εξής: «το έτος εισαγωγής») καθώς και η κατανοµή τους
σε ίσα µέρη σε δύο εξάµηνες περιόδους παρατίθενται στο
παράρτηµα I.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα I µέρη Β και ∆
κατανέµονται, για κάθε έτος εισαγωγής, σε ίσα µέρη σε δύο εξάµηνες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιουλίου και την 1η Ιανουαρίου
κάθε έτους.

Άρθρο 4
Τµήµα 2

1.
Ο κωδικός ΣΟ 0406 90 01, στον οποίο κατατάσσονται τα
τυριά που προορίζονται για µεταποίηση, εφαρµόζεται µόνο στις
εισαγωγές.
2.
Οι κωδικοί ΣΟ 0406 90 02 έως 0406 90 06, 0406 20 10
και 0406 90 19 εφαρµόζονται µόνο στις εισαγωγές προϊόντων
καταγωγής και προέλευσης Ελβετίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 20.
ΤΙΤΛΟΣ 2

Άρθρο 7
Οι υποβάλλοντες αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής
πρέπει να έχουν προηγουµένως εγκριθεί από την αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους στην οποία είναι εγκατεστηµένος.
Η αρχή αυτή χορηγεί έναν αριθµό έγκρισης σε κάθε εµπορευόµενο
που εγκρίνει.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ
∆ΑΣΜΟ

Άρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Εισαγωγές στο πλαίσιο ποσοστώσεων που έχει ανοίξει η κοινότητα βάσει µόνο του πιστοποιητικού εισαγωγής

Τµήµα 1
Άρθρο 5
Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στις εισαγωγές γαλακτοκοµικών
προϊόντων στο πλαίσιο των ακόλουθων ποσοστώσεων:
α) ποσοστώσεις που δεν προσδιορίζονται ανά χώρα καταγωγής και
αναφέρονται στον κατάλογο των παραχωρήσεων CXL·
β) ποσοστώσεις που προβλέπονται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ.
1349/2000, (ΕΚ) αριθ. 1727/2000, (ΕΚ) αριθ. 2290/2000,
(ΕΚ) αριθ. 2341/2000, (ΕΚ) αριθ. 2433/2000, (ΕΚ) αριθ.

1.
Η έγκριση παρέχεται σε κάθε εµπορευόµενο που υποβάλλει,
στις αρµόδιες αρχές πριν από την 1η Απριλίου, αίτηση συνοδευόµενη από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την απόδειξη ότι κατά το παρελθόν ηµερολογιακό έτος, εισήγαγε στην Κοινότητα ή/και εξήγαγε από την Κοινότητα γαλακτοκοµικά προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 04 της συνδυασµένης ονοµατολογίας για τουλάχιστον είκοσι πέντε τόνους
στο πλαίσιο τουλάχιστον τεσσάρων πράξεων ετησίως·
β) κάθε έγγραφο και πληροφορία που πιστοποιεί επαρκώς την
ταυτότητα και την ιδιότητά του και ιδίως:
i) λογιστικά έγγραφα της επιχείρησης ή/και φορολογικά
έγγραφα που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία, και,
εφόσον προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία:
ii) αριθµό ΦΠΑ
iii) την εγγραφή του σε εµπορικό µητρώο.
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2.
Όσον αφορά τις αποδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σηµείο α):
α) µόνο οι τελωνειακές διασαφήσεις, στις οποίες αναγράφεται στη
θέση 8 για τις διασαφήσεις εισαγωγής και στη θέση 2 για τις
διασαφήσεις εξαγωγής, το όνοµα και η διεύθυνση του υποβάλλοντα την αίτηση, λαµβάνονται υπόψη·
β) οι συναλλαγές στο πλαίσιο της ενεργητικής ή παθητικής τελειοποίησης δεν θεωρούνται εισαγωγές ή εξαγωγές.
Άρθρο 9
Πριν από τις 15 Ιουνίου, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει τους αιτούντες για το αποτέλεσµα της διαδικασίας έγκρισης και, ανάλογα µε
την περίπτωση, τον αριθµό της έγκρισης. Η έγκριση ισχύει για ένα
έτος.
Άρθρο 10
Κάθε έτος, πριν από τις 20 Ιουνίου, οι αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των εµπορευόµενων που έχουν εγκρίνει, τον οποίο η Επιτροπή διαβιβάζει στις
αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών µελών. Μόνο οι εµπορευόµενος
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο έχουν δικαίωµα υποβολής
αιτήσεων κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου
του εποµένου έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11
έως 14.
Τµήµα 3
Άρθρο 11
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών υποβάλλονται µόνο στο κράτος µέλος
έγκρισης. Στις αιτήσεις αυτές πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός
έγκρισης του εµπορευόµενου.
Άρθρο 12
Κάθε εµπορευόµενος µπορεί να υποβάλει µια µόνο αίτηση για την
έκδοση πιστοποιητικού για την ίδια ποσόστωση που περιλαµβάνεται στο ολοκληρωµένο δασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(TARIC) (στο εξής: «αριθµός της ποσόστωσης»).
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών γίνονται αποδεκτές
µόνον εφόσον ο αιτών επισυνάπτει γραπτή δήλωση σύµφωνα µε την
οποία, για την τρέχουσα περίοδο, δεν έχει υποβάλει, και αναλαµβάνει τη δέσµευση να µην υποβάλει, άλλες αιτήσεις για την ίδιο
ποσόστωση στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής που αναφέρεται στο κεφάλαιο.
Σε περίπτωση υποβολής από τον ίδιο εµπορευόµενο περισσότερων
της µιας αιτήσεων όσον αφορά την ίδια ποσόστωση, όλες οι αιτήσεις του για τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στον τίτλο 2 κεφάλαιο Ι κρίνονται απαράδεκτες για µια εξάµηνη περίοδο εισαγωγής.
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Ωστόσο, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό για κάθε διαφορετικό κωδικό.
2.
Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού αφορά τουλάχιστον
δέκα τόνους και κατανώτατο όριο 10 % της ποσότητας που έχει
καθοριστεί για την ποσόστωση, για την εξάµηνη περίοδο που
αναφέρεται στο άρθρο 6.
Ωστόσο, για τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5,
σηµεία γ), δ) και ε), η αίτηση πιστοποιητικού αφορά τουλάχιστον
δέκα τόνους και κατανώτατο όριο την ποσότητα του έχει καθοριστεί για κάθε περίοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 6.
Άρθρο 14
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών µπορούν να υποβληθούν µόνο
κατά το πρώτο δεκαήµερο κάθε εξαµήνου.
2.
Το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000 είναι ίσο µε 35
ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους προϊόντος.

Τµήµα 4
Άρθρο 15
1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα από εκείνη που ακολουθεί το τέλος της περιόδου
υποβολής των αιτήσεων, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για κάθε
προϊόν. Η κοινοποίηση αυτή περιλαµβάνει τον κατάλογο των
αιτούντων, τους αριθµούς έγκρισης, καθώς και τις αιτηθείσες
ποσότητες για κάθε κωδικό ΣΟ, κατανεµηµένους, όσον αφορά το
παράρτηµα Ι µέρος Α, ανά χώρα καταγωγής.
2.
Όλες οι κοινοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινοποιήσεων που φέρουν την ένδειξη «ουδέν», πραγµατοποιούνται µε
γραπτή τηλεπικοινωνία ή µε ηλεκτρονικό µήνυµα, την προβλεπόµενη εργάσιµη ηµέρα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος VI, αν δεν έχει υποβληθεί καµία αίτηση, και σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα των παραρτηµάτων VI και VII, αν έχουν υποβληθεί
αιτήσεις.
3.
Οι κοινοποιήσεις γίνονται βάσει ξεχωριστών υποδειγµάτων
για κάθε µία από τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα
Ι και ξεχωριστά για κάθε χώρα καταγωγής για τις ποσοστώσεις που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος Β, σηµεία 2 και 3.
Άρθρο 16
1.
Η Επιτροπή αποφασίζει το συντοµότερο δυνατόν σε ποιο
βαθµό µπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις που υποβάλλονται
και ενηµερώνει σχετικά τα κράτη µέλη.

Άρθρο 13

Το πιστοποιητικό εκδίδεται εντός πέντε εργάσιµων ηµερών, κατ’
ανώτατο όριο, από την κοινοποίηση στα κράτη µέλη της απόφασης
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στους ενδιαφερόµενους οι αιτήσεις των οποίων έχουν κοινοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 15.

1.
Η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού µπορεί να αναφέρει έναν ή περισσότερους από τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται
στο παράρτηµα Ι για την ίδια ποσόστωση και πρέπει να αναφέρει
την αιτούµενη ποσότητα για κάθε διαφορετικό κωδικό.

2.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι ποσότητες για τις οποίες
ζητήθηκαν τα πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις καθορισµένες ποσότητες, η Επιτροπή εφαρµόζει συντελεστή χορήγησης στις αιτούµενες
ποσότητες.
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Στην περίπτωση κατά την οποία η συνολική ποσότητα που αποτελεί
το αντικείµενο των αιτήσεων είναι κατώτερη από τη διαθέσιµη
ποσότητα, η Επιτροπή καθορίζει την υπολείπουσα ποσότητα, η
οποία προστίθεται στη διαθέσιµη ποσότητα της επόµενης περιόδου
του ιδίου έτους εισαγωγής.
3.
∆υνάµει του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι εκατόν πενήντα ηµέρες, από την ηµεροµηνία της πραγµατικής τους έκδοσης.
Ωστόσο, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών δεν µπορεί να
υπερβαίνει το τέλος του έτους εισαγωγής για το οποίο εκδίδεται το
πιστοποιητικό.
4.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο του
παρόντος κεφαλαίου εκχωρούνται µόνο στα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το τµήµα 2. Κατά την
εκχώρηση του πιστοποιητικού, ο εκχωρητής ενηµερώνει τον οργανισµό έκδοσης του πιστοποιητικού σχετικά µε τον αριθµό έγκρισης
του εκδοχέα.

22.12.2001

— Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,
— Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,
— Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,
— Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,
— Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,
— Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,
— Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.
2.
Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από τη
χώρα που αναγράφεται στη θέση 8, µε εξαίρεση τις εισαγωγές στο
πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι
µέρος Α.
3.
Το πιστοποιητικό περιλαµβάνει, στη θέση 24, σύµφωνα µε τα
παραρτήµατα, το δασµολογικό συντελεστή που εφαρµόζεται ή το
δασµολογικό συντελεστή εκφρασµένο σε ποσοστό του βασικού
δασµού ή το συντελεστή µείωσης του δασµού.

Άρθρο 19
Άρθρο 17
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εισαγόµενη ποσότητα δυνάµει των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού δεν µπορεί να υπερβαίνει εκείνη που
αναφέρεται στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής.
Ο αριθµός «0» εγγράφεται για το σκοπό αυτό στη θέση 19 του εν
λόγω πιστοποιητικού.

Άρθρο 18
1.
Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαµβάνουν:
α) στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής·
β) στη θέση 15:
i) για τις εισαγωγές καταγωγής Τουρκίας: αναλυτική περιγραφή του προϊόντος που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι
µέρος ∆·
ii) για τις λοιπές εισαγωγές: αναλυτική περιγραφή του προϊόντος και ιδίως της πρώτης ύλης που έχει χρησιµοποιηθεί και
η περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες (%). Για τα
προϊόντα που υπάγονται στο κωδικό ΣΟ 0406 πρέπει να
αναφέρονται επίσης η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες (%)
κατά βάρος ξηράς ύλης και η περιεκτικότητα κατά βάρος σε
ύδωρ (%) στη µη λιπαρή ουσία·
γ) στη θέση 16, ο κωδικός ΣΟ όπως αναφέρεται στη σχετική
ποσόστωση, εφόσον απαιτείται, προσθέτοντας προηγουµένως
την ένδειξη «ex»·
δ) στη θέση 20, τον αριθµό της ποσόστωσης και µία από τις
ακόλουθες ενδείξεις:
— Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,
— Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,
— Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

1.
Η εφαρµογή του µειωµένου δασµολογικού συντελεστή υπόκειται στην υποβολή διασάφησης για τη θέση, σε ελεύθερη κυκλοφορία, για τις εισαγωγές που αναφέρονται κατωτέρω, η οποία
συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εισαγωγής και την απόδειξη
καταγωγής που εκδίδεται κατ' εφαρµογή, αντιστοίχως, των ακόλουθων πρωτοκόλλων:
α) πρωτόκολλο αριθ. 4 των ευρωπαϊκών συµφωνιών που έχουν
συναφθεί µεταξύ της Κοινότητας και της Ουγγαρίας (1), της
Πολωνίας (2), της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας (3), της ∆ηµοκρατίας
της Σλοβακίας (4), της Ρουµανίας (5), της Βουλγαρίας (6) και της
Σλοβενίας (7)·
β) πρωτόκολλο αριθ. 3 των ευρωπαϊκών συµφωνιών µεταξύ της
Κοινότητας και της Λεττονίας (8), της Εσθονίας (9) και της
Λιθουανίας (10)·
γ) πρωτόκολλο αριθ. 1 στο παράρτηµα IV της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, η οποία υπεγράφη στο Cotonou στις 23
Ιουνίου 2000, το οποίο εφαρµόζεται δυνάµει της απόφασης
αριθ. 1/2000 του Συµβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ (11) (στο
εξής: «συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ»)·
δ) πρωτόκολλο αριθ. 3 της απόφασης 1/98 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας·
ε) πρωτόκολλο αριθ. 1 της συµφωνίας µε τη Νότιο Αφρική.
2.
Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εισαγόµενων προϊόντων
βάσει των συµφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α) και β) υπόκειται, είτε στην προσκόµιση του πιστοποιητικού
ευρώ 1, είτε στην προσκόµιση διασάφησης από τον εξαγωγέα
σύµφωνα µε τις διατάξεις των εν λόγω πρωτοκόλλων.
(1) ΕΕ L 347 της 31.12.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 348 της 31.12.1993, σ. 1.
(3) ΕΕ L 360 της 31.12.1994, σ. 1.
(4) ΕΕ L 359 της 31.12.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.1994, σ. 1.
(6) ΕΕ L 358 της 31.12.1994, σ. 1.
(7) ΕΕ L 51 της 26.2.1999, σ. 1.
(8) ΕΕ L 26 της 2.2.1998, σ. 1.
(9) ΕΕ L 68 της 9.3.1998, σ. 3.
(10) ΕΕ L 51 της 20.2.1998, σ. 1.
(11) ΕΕ L 195 της 1.8.2000, σ. 46.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Εισαγωγές εκτός ποσοστώσεων βάσει µόνο του πιστοποιητικού εισαγωγής
Άρθρο 20
1.
Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στις προτιµησιακές εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε ποσοστώσεις και αναφέρονται στις
ακόλουθες συµφωνίες και πράξεις:
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εκφρασµένο σε ποσοστό του βασικού δασµού ή το συντελεστή
µείωσης του δασµού εκφρασµένο σε ποσοστό.
Άρθρο 22
Η εφαρµογή του µειωµένου δασµολογικού συντελεστή υπόκειται
στην υποβολή διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η
οποία συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εισαγωγής και την απόδειξη καταγωγής που εκδίδεται κατ' εφαρµογή, αντιστοίχως, των
διατάξεων των ακόλουθων πρωτοκόλλων:

α) στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98

α) πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήµατος V της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ·

β) στο πρωτόκολλο αριθ. 1 της απόφασης αριθ. 1/98 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, παράρτηµα Ι·

β) πρωτόκολλο αριθ. 3 της απόφασης αριθ. 1/98 του Συµβουλίου
Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας·

γ) στη συµφωνία µε τη Νότιο Αφρική, παράρτηµα IV·

γ) πρωτόκολλο αριθ. 1 της συµφωνίας µε τη Νότιο Αφρική·

δ) στη συµφωνία µε τη Ελβετία.

δ) πρωτόκολλο αριθ. 3 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972 (1), όπως
τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 1/2001 της µεικτής
επιτροπής ΕΚ-Ελβετίας, στις 24ης Ιανουαρίου 2001 (2).

2.
Τα σχετικά προϊόντα, καθώς και οι εφαρµοζόµενοι δασµολογικοί συντελεστές παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 21
1.
Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαµβάνουν:
α) στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής·
β) στη θέση 15:
i) για τις εισαγωγές καταγωγής Τουρκίας και Ελβετίας: την
αναλυτική περιγραφή του προϊόντος από τα παραρτήµατα ΙΙ,
µέρη Β και ∆ αντιστοίχως·
ii) για τις λοιπές εισαγωγές: την αναλυτική περιγραφή του
προϊόντος και ιδίως την πρώτη ύλη που έχει χρησιµοποιηθεί
και την περιεκτικότητα κατά βάρος (%) σε λιπαρές ουσίες.
Για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406
πρέπει επίσης να αναφέρονται η περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες κατά βάρος ξηράς ύλης και η περιεκτικότητα κατά
βάρος (%) σε ύδωρ στη µη λιπαρή ουσία·
γ) στη θέση 16, τον κωδικό ΣΟ όπως αναφέρεται στο σχετικό
παράρτηµα, του οποίου προηγείται, εφόσον απαιτείται, η
ένδειξη «ex»·
δ) στη θέση 20, µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,
— Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,
— Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, artikel 20,
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,
— Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,
— Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,
— Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,
— Förordning (EG) nr. 2535/2001, artikel 20,
— Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20,
— Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,
— Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.
2.
Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από τη
χώρα που αναγράφεται στη θέση 8.
3.
Το πιστοποιητικό περιλαµβάνει, στη θέση 24, τον εφαρµοζόµενο δασµολογικό συντελεστή ή το δασµολογικό συντελεστή

Άρθρο 23
Όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Ελβετίας, τα οποία απαριθµούνται στο παράρτηµα II µέρος ∆ στους αύξοντες αριθµούς 3 έως
10, εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής µόνον εφόσον οι αιτήσεις
συνοδεύονται από γραπτή δήλωση του αιτούντα ότι αναλαµβάνει
τη δέσµευση να τηρήσει την ελάχιστη αξία «ελεύθερο στα σύνορα»
που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ µέρος ∆.
Ο αιτών παρέχει, κατόπιν αιτήµατος των αρµοδίων αρχών, τις
πληροφορίες και συµπληρωµατικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα σε σχέση µε την τήρηση της ελάχιστης αξίας «ελεύθερο στα
σύνορα» και δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο λογιστικών στοιχείων
ζητήσουν οι εν λόγω αρχές. ∆εν δέχεται καµία έκπτωση, επιστροφή
ή άλλη µείωση που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της
αξίας του εν λόγω προϊόντος σε σχέση µε την ελάχιστη αξία
εισαγωγής που καθορίζεται για το εν λόγω προϊόν.
Σε περίπτωση µη τήρησης της ελάχιστης αξίας «ελεύθερο στα
σύνορα», εκτός από τον εισαγωγικό δασµό που αναφέρεται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου (3), καταβάλλεται πρόστιµο µε το 25 % του ποσού του
δασµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εισαγωγές βάσει πιστοποιητικού εισαγωγής που καλύπτεται
από πιστοποιητικό «Ιnward Μonitoring Αrrangement»
(IMA 1)
Τµήµα 1
Άρθρο 24
1.

Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται στις εισαγωγές στο πλαίσιο:

α) των δασµολογικών ποσοστώσεων που προσδιορίζονται ανά
χώρα καταγωγής και αναφέρονται στον κατάλογο CXL·
(1) ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 189.
(2) ΕΕ L 51 της 21.2.2001, σ. 40.
(3) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
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β) των ποσοστώσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της συµφωνίας µε τη Νορβηγία·
γ) της συµφωνίας µε την Κύπρο.
2.
Οι προς εφαρµογή δασµοί και, για τις εισαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α) και β), οι ετήσιες ανώτατες
ποσότητες προς εισαγωγή καθώς και το έτος εισαγωγής αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

22.12.2001
Άρθρο 27

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εισαγόµενη ποσότητα δεν µπορεί να
υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στις θέσεις 17 και 18
του πιστοποιητικού εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται
στη θέση 19 του πιστοποιητικού ο αριθµός «0».
Άρθρο 28

Άρθρο 25
1.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ µε τον αναφερόµενο δασµολογικό συντελεστή εκδίδονται µόνο κατόπιν προσκόµισης του αντίστοιχου
πιστοποιητικού IMA 1, για την συνολική καθαρή ποσότητα που
αναφέρεται σ' αυτό.
Το πιστοποιητικό IMA 1 πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 40 παράγραφος 1, για το βούτυρο της ποσόστωσης
09.4589 που αναφέρεται στο παράρτηµα III.A (στο εξής: «το
βούτυρο Νέας Ζηλανδίας») ή των άρθρων 29 έως 33 για τα λοιπά
προϊόντα. Το πιστοποιητικό εισαγωγής φέρει τον αριθµό και την
ηµεροµηνία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού IMA 1.
2.
Εκτός από την περίπτωση του βουτύρου Νέας Ζηλανδίας και
των εισαγωγών µε µειωµένο δασµό που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ, το πιστοποιητικό εισαγωγής µπορεί να εκδοθεί µόνο
κατόπιν εξακρίβωσης από την αρµόδια αρχή ότι τηρούνται οι
διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
Ο οργανισµός εκδόσεως του πιστοποιητικού αποστέλλει στην Επιτροπή µε φαξ αντίγραφο του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 που υποβάλλεται µε κάθε αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής, την ηµέρα
υποβολής του και µέχρι τις 6 µ.µ. (ώρα Βρυξελλών) το αργότερο.
Ο οργανισµός έκδοσης του πιστοποιητικού εκδίδει το πιστοποιητικό εισαγωγής την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από την υποβολή της
αίτησης, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει ειδικά µέτρα
πριν από την ηµεροµηνία αυτή.

1.
Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαµβάνουν:
α) στις θέσεις 7 και 8, την εγγραφή της χώρας προέλευσης και
καταγωγής·
β) στη θέση 15, την περιγραφή των προϊόντων σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του παραρτήµατος ΙΙΙ·
γ) στη θέση 16, ο κωδικός ΣΟ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
παραρτήµατος ΙΙΙ, των οποίων προηγείται, εφόσον απαιτείται, η
ένδειξη «ex»·
δ) στη θέση 20 αναφέρεται, εφόσον απαιτείται, ο αριθµός της
ποσόστωσης, ο αριθµός του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 και η ηµεροµηνία έκδοσής του µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
— Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no …
expedido el …
— Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt
den …
— Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1
Nr. …, ausgestellt am …
— Έγκυρο µόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό
IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …
— Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No …
issued on …
— Valable si accompagné du certificat IMA no …, délivré le
…
— Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …,
rilasciato il …

Ο αρµόδιος για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής οργανισµός
κρατά αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 που του υποβάλλεται.

— Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. …
dat is afgegeven op …

Άρθρο 26

— Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o..
kanssa

1.
Η ισχύς του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 διαρκεί από την ηµεροµηνία έκδοσής του έως το τέλος του επόµενου όγδοου µήνα, αλλά σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί την ισχύ του αντίστοιχου
πιστοποιητικού εισαγωγής, ούτε την 31η ∆εκεµβρίου του έτους
εισαγωγής για το οποίο εκδίδεται.
2.
Από την 1η Νοεµβρίου κάθε έτους, µπορούν να εκδίδονται
πιστοποιητικά ΙΜΑ 1 που ισχύουν από την 1η του επόµενου
Ιανουαρίου για τις ποσότητες που εισάγονται στο πλαίσιο της
ποσόστωσης για το εν λόγω έτος εισαγωγής. Ωστόσο, οι αιτήσεις
για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής υποβάλλονται µόνο την
πρώτη εργάσιµη µέρα του έτους εισαγωγής.
3.
Οι περιπτώσεις στις οποίες ένα πιστοποιητικό ΙΜΑ 1 µπορεί
να καταργηθεί, να τροποποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να διορθωθεί
αναφέρονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ.

— Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com
o número … emitido …

— Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …
2.
Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από την
χώρα καταγωγής που αναφέρεται στη θέση 8.
3.
Το πιστοποιητικό περιλαµβάνει, στη θέση 24, τον εφαρµοζόµενο δασµολογικό συντελεστή.
Άρθρο 29
1.
Το πιστοποιητικό IMA 1 συµπληρώνεται σε έντυπο το υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα IX, µε εξαίρεση το
βούτυρο Νέας Ζηλανδίας, και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
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2.
Η θέση 3 του πιστοποιητικού IMA 1, σχετικά µε τον αγοραστή, και η θέση 6, σχετικά µε τη χώρα προορισµού, δεν
συµπληρώνονται, εκτός από την περίπτωση του τυριού cheddar, το
οποίο προβλέπεται στην ποσόστωση αριθ. 09.4513 του παραρτήµατος III.
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1.
Ένας οργανισµός έκδοσης περιλαµβάνεται στο παράρτηµα
XII µόνον εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι αναγνωρισµένος µε την ιδιότητα αυτή στη χώρα
εξαγωγής·

Άρθρο 30

β) αναλαµβάνει την υποχρέωση να επαληθεύει τις ενδείξεις που
αναφέρονται στα πιστοποιητικά·

1.
Το µέγεθος του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 29 είναι
210 × 297 mm. Το χαρτί που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να
ζυγίζει τουλάχιστον 40 γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο και να
έχει λευκό χρώµα.

γ) δεσµεύεται να παρέχει στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη,
κατόπιν αιτήµατός τους, κάθε χρήσιµη και απαραίτητη πληροφορία για την εκτίµηση των ενδείξεων που αναφέρονται στα
πιστοποιητικά·

2.
Τα έντυπα τυπώνονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της
Κοινότητας. Εξάλλου, µπορούν να τυπωθούν και να συµπληρωθούν
στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της
χώρας εξαγωγής.

δ) δεσµεύεται, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα
ΙΙΙ Α, να εκδίδει το πιστοποιητικό ΙΜΑ 1 για τη συνολική
ποσότητα που καλύπτεται απ'αυτό πριν το προϊόν που καλύπτεται από το πιστοποιητικό εγκαταλείψει το έδαφος της
χώρας που το εκδίδει·

3.
Το έντυπο συµπληρώνεται είτε µε γραφοµηχανή είτε µε το
χέρι. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συµπληρωθεί µε κεφαλαία γράµµατα.

ε) δεσµεύεται να διαβιβάζει στην Επιτροπή µε φαξ, αντίγραφο
κάθε πιστοποιητικού IMA 1 θεωρηµένου για το σύνολο της
ποσότητας την οποία καλύπτει, την ηµεροµηνία της εκδόσεώς
του ή το αργότερο εντός του επταηµέρου που ακολουθεί την
ηµεροµηνία αυτή και, εφόσον απαιτείται, να κοινοποιεί κάθε
κατάργηση, διόρθωση ή τροποποίηση·

4.
Κάθε πιστοποιητικό IMA 1 έχει αύξοντα αριθµό που δίδεται
από τον οργανισµό εκδόσεως.
Άρθρο 31
1.
Το πιστοποιητικό IMA 1 συµπληρώνεται και κάθε µορφή
παρουσίασης των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα III.
2.
Το πιστοποιητικό IMA 1 πρέπει να περιλαµβάνει, για κάθε
είδος προϊόντος και κάθε µορφή παρουσίασης, µε εξαίρεση το
βούτυρο Νέας Ζηλανδίας, τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα XI.
Άρθρο 32
1.
Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού IMA 1 υποβάλλεται, µαζί
µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό εισαγωγής και τα προϊόντα στα
οποία αναφέρεται, στις τελωνειακές αρχές του κράτους µέλους
εισαγωγής τη στιγµή υποβολής της διασάφησης για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 1, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια
της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού εκτός από περιπτώσεις
ανωτέρας βίας.
Ωστόσο, αντίγραφο δεόντως επικυρωµένο το οποίο φέρει τα στοιχεία του οργανισµού έκδοσης πιστοποιητικών µπορεί να υποβληθεί
στην αρµόδια αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής και στις
αρµόδιες τελωνειακές αρχές στην περίπτωση που το πρωτότυπο έχει
χαθεί ή καταστεί ακατάλληλο για χρήση.
2.
Το πιστοποιητικό IMA 1 ισχύει µόνο εφόσον έχει συµπληρωθεί και θεωρηθεί δεόντως από οργανισµό εκδόσεως που αναφέρεται στο παράρτηµα XII.
3.
Το πιστοποιητικό IMA 1 είναι δεόντως θεωρηµένο όταν
αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία έκδοσης και φέρει τη
σφραγίδα του οργανισµού έκδοσης και την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να το υπογράψουν.

στ) Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0406 αναλαµβάνει να κοινοποιεί στην Επιτροπή, έως τις 15
Ιανουαρίου, για κάθε ποσόστωση χωριστά:
i) τον αριθµό των πιστοποιητικών ΙΜΑ 1 που έχουν εκδοθεί
για το προηγούµενο έτος ποσοστώσεων, µε τους αριθµούς
αναγνώρισης και την ποσότητα που καλύπτουν καθώς και
τον συνολικό αριθµό των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί
και τη συνολική ποσότητα που καλύπτουν για το εν λόγω
έτος ποσοστώσεων·
ii) την κατάργηση, διόρθωση ή τροποποίηση των εν λόγω
πιστοποιητικών ΙΜΑ 1 ή τη χορήγηση αντιγράφων των
πιστοποιητικών ΙΜΑ 1, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα
VΙΙΙ παράγραφοι 1 έως 5 και στο άρθρο 32 παράγραφος 1,
καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο.
2.
Το παράρτηµα XII αναθεωρείται όταν δεν πληρούται ο όρος
της παραγράφου 1 στοιχείο α) ή όταν ο οργανισµός έκδοσης δεν
τηρεί µία των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει.
Τµήµα 2
Άρθρο 34
1.
Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος και, εφόσον δεν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις, του τµήµατος 1, εφαρµόζονται στο βούτυρο Νέας Ζηλανδίας.
2.
Η ένδειξη «τουλάχιστον έξι εβδοµάδες», στην περιγραφή της
ποσόστωσης του βουτύρου Νέας Ζηλανδίας, σηµαίνει τουλάχιστον
έξι εβδοµάδες από την ηµεροµηνία προσκόµισης στις τελωνειακές
αρχές της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Άρθρο 35
1.
Το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 είναι ίσο µε 5
Ecu ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους προϊόντος.
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2.
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής µπορούν να υποβληθούν µόνο από το Ηνωµένο Βασίλειο.
Το Ηνωµένο Βασίλειο ελέγχει όλα τα πιστοποιητικά ΙΜΑ 1 που
εκδίδονται, καταργούνται, τροποποιούνται, διορθώνονται ή για τα
οποία έχουν χορηγηθεί αντίγραφα. ∆ιασφαλίζει ότι η συνολική
ποσότητα για την οποία εκδίδονται τα πιστοποιητικά εισαγωγής δεν
υπερβαίνει την ποσόστωση για κανένα έτος εισαγωγής.
3.
Το πιστοποιητικό εισαγωγής, θεωρηµένο σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, χρησιµοποιείται
για µία µόνο τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και καλύπτει µόνο µία παρτίδα. Εάν η ποσότητα που τίθεται
σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι µικρότερη από την ποσότητα που
αναφέρεται στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής, η
εγγύηση για το µέρος των εµπορευµάτων που δεν έχει τεθεί σε
ελεύθερη κυκλοφορία καταπίπτει και το εν λόγω πιστοποιητικό δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εισαγωγή άλλης ποσότητας.

Άρθρο 36
Όταν το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας δεν πληροί τις απαιτήσεις όσον
αφορά τη σύσταση, το σύνολο της παρτίδας, δεν τυγχάνει προτιµησιακής µεταχείρισης.
Στην περίπτωση που µια διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει γίνει δεκτή, οι τελωνειακές αρχές, µετά τη διαπίστωση
της µη συµµόρφωσης, παρακρατούν εισαγωγικό δασµό που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συµβουλίου, εγγράφουν την ποσότητα στη θέση 29 του πιστοποιητικού εισαγωγής και το διαβιβάζουν στον οργανισµό έκδοσης των
πιστοποιητικών εισαγωγής, ο οποίος το τροποποιεί µε σκοπό να το
µετατρέψει σε πιστοποιητικό εισαγωγής µε πλήρη δασµό.

Άρθρο 37
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/
2000, ο αρµόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού εισαγωγής
οργανισµός αναγράφει στη θέση 20 του πιστοποιητικού µία από
τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en
un certificado de importación con tipo pleno para el que se
adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/
100 kg; certificado ya anotado
— Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor
den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er
allerede afskrevet,
— Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz
für das Erzeugnis mit der lfd. Nr … in eine Einfuhrlizenz
zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde;
Lizenz abgeschrieben,
— Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής µε µειωµένο δασµό
για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθµού … σε πιστοποιητικό
εισαγωγής µε πλήρη δασµό για το οποίο το ποσοστό δασµού
ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε? το πιστοποιητικό
ήδη χορηγήθηκε,
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— Converted from a reduced duty import licence for product
under order No … to a full duty import licence on which
the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid;
licence already attributed,
— Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat
d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit
applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà
imputé,
— Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per
il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo
d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata
l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,
— Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat
met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,
— Obtido por conversão de um certificado de importação
com direito reduzido para o produto com o número de
ordem … num certificado de importação com direito
pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de
…/100 kg foi paga; certificado já imputado,
— Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistutseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen
tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,
— Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt
med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för
vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan
avskriven licens.
Ο οργανισµός που εκδίδει τα πιστοποιητικά τροποποιεί το σύνολο
των λογιστικών στοιχείων ώστε να ληφθεί υπόψη η εν λόγω τροποποίηση. Οι τελωνειακές αρχές µεριµνούν για την κατάλληλη τροποποίηση των λογιστικών στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές και
τους ιδίους πόρους.

Άρθρο 38
Εκτός από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 33
στοιχεία α) έως ε), για να περιληφθεί στο παράρτηµα XII ένας
οργανισµός εκδόσεως πιστοποιητικών, πρέπει να πληροί και τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεσµεύεται να ανακοινώσει στην Επιτροπή, την τυπική απόκλιση,
κατά στερεότυπη διεργασία, της περιεκτικότητας σε λιπαρές
ουσίες που αναφέρεται στο παράρτηµα IV, παράγραφος 1 στοιχείο ε) του βουτύρου Νέας Ζηλανδίας το οποίο παρασκευάζεται
από κάθε παραγωγό που αναφέρεται στο παράρτηµα IV παράγραφος 1 στοιχείο α) σύµφωνα µε κάθε συγγραφή υποχρεώσεων
του αγοραστή·
β) αναλαµβάνει να διαβιβάσει στην αρµόδια για την έκδοση πιστοποιητικών αρχή του Ηνωµένου Βασιλείου, µε φαξ, αντίγραφο
κάθε θεωρηµένου πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 για τη συνολική
ποσότητα που καλύπτει το εν λόγω πιστοποιητικό, την ηµεροµηνία έκδοσής του, ή εντός επτά ηµερών το αργότερο από
την εν λόγω ηµεροµηνία και, ανάλογα µε την περίπτωση, κοινοποίηση της κατάργησης, διόρθωσης ή τροποποίησης.
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γ) αναλαµβάνει να κοινοποιήσει στην αρµόδια για την έκδοση
πιστοποιητικών αρχή του Ηνωµένου Βασιλείου τα ακόλουθα
στοιχεία, πριν από τις 10 του επόµενου µήνα, για κάθε µήνα,
από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο και πριν από την Παρασκευή της επόµενης εβδοµάδας για κάθε εβδοµάδα ή τµήµα της
εβδοµάδας για τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο, χωριστά
για τα πιστοποιητικά ΙΜΑ 1 που εκδίδονται για το τρέχον και
επόµενο έτος ποσοστώσεων:
i) τον αριθµό των πιστοποιητικών ΙΜΑ 1 που εκδίδονται κατά
τη διάρκεια του µήνα ή της εβδοµάδας, ανάλογα µε την
περίπτωση, µαζί µε τους αριθµούς αναγνώρισης και τις
ποσότητες που καλύπτονται από τα εν λόγω πιστοποιητικά
καθώς και τον συνολικό αριθµό των εκδοθέντων πιστοποιητικών και των ποσοτήτων που καλύπτονται απ'αυτά για το εν
λόγω έτος ποσοστώσεων·
ii) την κατάργηση, διόρθωση ή τροποποίηση των εν λόγω
πιστοποιητικών ΙΜΑ 1 ή τη χορήγηση αντιγράφων των
πιστοποιητικών ΙΜΑ 1, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα
ΧΙΙΙ παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και στο άρθρο 32 παράγραφος 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

Άρθρο 39
1.
Για τον έλεγχο των ποσοτήτων του βουτύρου Νέας Ζηλανδίας, λαµβάνονται υπόψη όλες οι ποσότητες για τις οποίες οι
διασαφήσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία έχουν γίνει
δεκτές κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου ποσόστωσης.
2.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις 31
Ιανουαρίου που έπεται του τέλους του συγκεκριµένου έτους
ποσόστωσης, τις οριστικές µηνιαίες ποσότητες και τη συνολική
ποσότητα βουτύρου, για το εν λόγω έτος ποσόστωσης, για το
οποίο οι διασαφήσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία έχουν
γίνει δεκτές στο πλαίσιο της δασµολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατά τη διάρκεια του προηγούµενου
έτους ποσόστωσης. Η µηνιαία κοινοποίηση πραγµατοποιείται έως
τις 10 του µήνα που έπεται εκείνου κατά τη διάρκεια του οποίου
έχουν γίνει δεκτές οι διασαφήσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος.
3.
Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, το Ηνωµένο Βασίλειο
ανακοινώνει στην Επιτροπή, για το προηγούµενο έτος ποσόστωσης,
την ποσότητα βουτύρου για την οποία έχει συσταθεί εγγύηση και
την ποσότητα βουτύρου που έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία,
για την οποία έχει αποδεσµευτεί η εν λόγω εγγύηση. Σε περίπτωση
που τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα στις 28 Φεβρουαρίου,
συµπληρώνονται αµελλητί.
Το Ηνωµένο Βασίλειο διαβιβάζει στην Επιτροπή, ως τις 31 Ιανουαρίου που έπεται του τέλους κάθε έτους ποσόστωσης, βάσει των
στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 38 στοιχείο γ) λεπτοµερή
κατάλογο για το έτος ποσόστωσης κάθε εκδοθέντος πιστοποιητικού
ΙΜΑ 1, τον αριθµό ταυτοποίησής του και την ποσότητα που
καλύπτεται από το πιστοποιητικό µαζί µε τον συνολικό αριθµό των
πιστοποιητικών και τη συνολική ποσότητα που καλύπτουν για το
έτος. Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνει το σύνολο των στοιχείων
που αφορούν την κατάργηση, διόρθωση ή τροποποίηση ενός πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 και κάθε αντιγράφου πιστοποιητικού ΙΜΑ 1.
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1.
Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά τη
συµπλήρωση του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1, ο έλεγχος του βάρους και
της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες του βουτύρου και οι συνέπειες του ελέγχου αυτού αναφέρονται στο παράρτηµα IV.
Η τυπική απόκλιση, κατά στερεότυπη διεργασία, της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες που αναφέρεται στο σηµείο 1 στοιχείο ε) του
παραρτήµατος IV, η οποία κοινοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 38 στοιχείο α) εγκρίνεται από την Επιτροπή και ο
κατάλογος κοινοποιείται στα κράτη µέλη µαζί µε την ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος για την έκδοση πιστοποιητικών ΙΜΑ 1.
Η τυπική απόκλιση κατά στερεότυπη διαδικασία ισχύει τουλάχιστον
για ένα έτος εκτός εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην Επιτροπή από τον οργανισµό έκδοσης πιστοποιητικών
της Νέας Ζηλανδίας, δικαιολογούν τροποποίηση, η οποία πρέπει να
εγκριθεί από την Επιτροπή.
Κάθε τροποποιηµένη ή συµπληρωµατική τυπική απόκλιση που
εγκρίνεται από την Επιτροπή ανακοινώνεται στα κράτη µέλη µαζί µε
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος για την έκδοση των πιστοποιητικών ΙΜΑ 1.
2.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα αποτελέσµατα
του ελέγχου που διενεργείται βάσει του παραρτήµατος IV µε τη
βοήθεια του εντύπου του παραρτήµατος V για κάθε τρίµηνο, έως
τις 10 του επόµενου µήνα.
Άρθρο 41
1.
Σε όλα τα στάδια εµπορίας, το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας που
εισάγεται στην Κοινότητα βάσει του παρόντος κεφαλαίου φέρει την
ένδειξη της νεοζηλανδέζικης καταγωγής του στη συσκευασία του
και στο αντίστοιχο τιµολόγιο ή τιµολόγια.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, στην περίπτωση που το
βούτυρο Νέας Ζηλανδίας αναµειγνύεται µε κοινοτικό βούτυρο και
το βούτυρο που προκύπτει από την ανάµιξη αυτή προορίζεται για
άµεση κατανάλωση, σε συσκευασίες των 500 γραµµαρίων ή µικρότερες, η ένδειξη της νεοζηλανδέζικης καταγωγής του πρέπει να
αναφέρεται µόνο στο αντίστοιχο τιµολόγιο.
3.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2, το τιµολόγιο πρέπει επίσης να αναφέρει:
«βούτυρο εισαγόµενο κατ' εφαρµογή του κεφαλαίου ΙΙΙ, τµήµα 2,
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, δεν είναι
επιλέξιµο για τη χορήγηση ενίσχυσης για το βούτυρο στο πλαίσιο
του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
της Επιτροπής, ούτε για ενίσχυση για το βούτυρο στο πλαίσιο του
άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2571/97 της Επιτροπής, ούτε για χορήγηση επιστροφής κατά την
εξαγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 31 παράγραφοι 10 και 11 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, εκτός εάν
προβλέπεται αντίθετη διάταξη στο άρθρο 31 παράγραφος 12 του
εν λόγω κανονισµού ή στο άρθρο 7α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1222/94 της Επιτροπής.»
Άρθρο 42
Το πιστοποιητικό IMA 1 συµπληρώνεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα
του παραρτήµατος Χ και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν τµήµα και στο άρθρο 40 παράγραφος 1.
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— Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

∆ιατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγωγών µε µειωµενο
δασµο

— Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001,
— Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001,
— Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/
2001,

Άρθρο 43

— Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE)
no 2535/2001,

1.
Τα τελωνεία της Κοινότητας στα οποία τα προϊόντα αποτελούν αντικείµενο διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία
στην Κοινότητα προβαίνουν σε εξέταση των εγγράφων, τα οποία
υποβάλλονται ως δικαιολογητικά της διασάφησης για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία, µε τα οποία ζητείται η εφαρµογή µειωµένου
δασµολογικού συντελεστή.

— Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001,

Τα τελωνεία προβαίνουν επίσης στη διενέργεια φυσικών ελέγχων
των προϊόντων βάσει των εν λόγω εγγράφων.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την
καθιέρωση συστήµατος στο πλαίσιο του οποίου οι φυσικοί έλεγχοι
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο θα διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση, σύµφωνα µε την εκτίµηση ανάλυσης
κινδύνου.
Ωστόσο, µέχρι το τέλος του 2003, το σύστηµα διασφαλίζει ότι
τουλάχιστον το 3 % των διασαφήσεων για τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία που υποβάλλονται ανά κράτος µέλος και ανά ηµερολογιακό έτος, αποτελεί το αντικείµενο φυσικών ελέγχων.
Κατά τον υπολογισµό του ελάχιστου ποσοστού φυσικών ελέγχων
που πρέπει να διενεργούνται, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν να µην λαµβάνουν υπόψη τις διασαφήσεις εισαγωγής που
αφορούν ποσότητες οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 500 χιλιόγραµµα.

— Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001.
Εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας
του φυσικού ελέγχου, τα αποτελέσµατα των πρώτων αναλύσεων
εκτιµώνται από το τελωνείο. Εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία της κατάρτισης των οριστικών αποτελεσµάτων, τα
οποία δεν ανταποκρίνονται στη διασάφηση, τα εν λόγω αποτελέσµατα, και, εφόσον απαιτείται, το πιστοποιητικό διαβιβάζονται στον
αρµόδιο για την έκδοση των πιστοποιητικών οργανισµό.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 248 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2), στην περίπτωση που ο
φυσικός έλεγχος όσον αφορά τη σύσταση του προϊόντος έχει διενεργηθεί πριν από την υποβολή του θεωρηµένου πιστοποιητικού
εισαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α),
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000, η εγγύηση αποδεσµεύεται.
4.
Κάθε περίπτωση ασυµφωνίας µε τη διασάφηση για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία διαπιστώνεται από το τελωνείο,
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός δέκα εργάσιµων ηµερών, διευκρινίζοντας το είδος της ασυµφωνίας και τον εφαρµοσθέντα
δασµολογικό συντελεστή µετά τη διαπίστωση της ασυµφωνίας.

Άρθρο 45
Άρθρο 44
1.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 213/2001 της Επιτροπής ( ), εφαρµόζεται όσον αφορά τις µεθόδους αναφοράς που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των προϊόντων που προβλέπονται
στον παρόντα κανονισµό, ώστε να διαπιστώνεται η συµµόρφωσή
τους, όσον αφορά τη σύνθεσή τους, µε τη διασάφηση για τη θέση
σε ελεύθερη κυκλοφορία.
1

2.
Κάθε τελωνείο συντάσσει αναλυτική έκθεση για κάθε φυσικό
έλεγχο που διενεργείται. Η έκθεση αυτή φέρει την ηµεροµηνία του
ελέγχου και παραµένει στο τελωνείο τουλάχιστον επί τρία ηµερολογιακά έτη.
3.
Όταν διενεργείται φυσικός έλεγχος, στη θέση 32 του πιστοποιητικού εισαγωγής ή στη θέση ηλεκτρονικού µηνύµατος στην
περίπτωση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού αναφέρεται µία από τις
ακόλουθες ενδείξεις:
— Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no
2535/2001,
— Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001,
— Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr 2535/
2001,

1.
Για τον έλεγχο των ποσοτήτων των δασµολογικών ποσοστώσεων λαµβάνονται υπόψη όλες οι ποσότητες για τις οποίες έχουν
γίνει δεκτές διασαφήσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά
τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου ποσόστωσης.
2.
Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή ως τις 15
Μαρτίου που ακολουθεί κάθε έτος ποσοστώσεων που λήγει στις 31
∆εκεµβρίου και έως τις 15 Σεπτεµβρίου που ακολουθεί κάθε έτος
ποσοστώσεων που λήγει στις 30 Ιουνίου, χωριστά για κάθε
ποσόστωση και χώρα καταγωγής, εκτός από το βούτυρο Νέας
Ζηλανδίας, την τελική συνολική ποσότητα για το έτος ποσοστώσεων για το οποίο έχουν γίνει δεκτές διασαφήσεις για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία.

ΤΙΤΛΟΣ 3
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46

— Πραγµατοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2535/2001,

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
εύρυθµης λειτουργίας του καθεστώτος των πιστοποιητικών που
προβλέπεται στο παρόντα κανονισµό.

(1) ΕΕ L 37 της 7.2.2001, σ. 1.

(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
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Άρθρο 47
Η έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 7 δεν απαιτείται για την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30ής Ιουνίου 2002.
Για την εν λόγω περίοδο, οι αιτήσεις πιστοποιητικών για τις
ποσοστώσεις που αναφέρονται στον τίτλο 2, κεφάλαιο Ι, µπορούν
να υποβάλλονται µόνο στο κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αιτών και γίνονται δεκτές µόνο στο βαθµό που τα
στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) προσκοµίζονται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
κατά την υποβολή της αίτησης για την έκδοση των πιστοποιητικών.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που αναφέρονται στον τίτλο 2 κεφάλαιο Ι, τα οποία εκδίδονται στο διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 30 Ιουνίου 2002, µπορούν να εκχωρηθούν χωρίς τους
περιορισµούς του άρθρου 16 παράγραφος 4.
Για τις περιόδους από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2002
και από την 1η Ιουλίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, το έτος
αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α)
είναι το έτος 2001 ή το έτος 2000 εάν ο ενδιαφερόµενος εµπορευόµενος αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια του 2001, για έκτα-
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κτους λόγους, δεν κατάφερε να εισαγάγει ή να εξαγάγει τις αναγραφόµενες ποσότητες γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Άρθρο 48
Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 2967/79, (ΕΚ) αριθ. 2508/97, (ΕΚ)
αριθ. 1374/98 και (ΕΚ) αριθ. 2414/98 καταργούνται.
Εξακολουθούν να εφαρµόζονται στα πιστοποιητικά για τα οποία οι
αιτήσεις έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Οι παραποµπές στους καταργηθέντες κανονισµούς ερµηνεύονται ως
παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 49
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα οποία υποβάλλεται αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2002 και µετά.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ι Μέρος Α
∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Αριθµός της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής

Ποσόστωση από την 1η
Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου
(ποσότητα σε τόνους)
Ετήσια

Εξαµηνιαία

Εισαγωγικός
δασµός
(σε ευρώ ανά
100 χιλιόγραµµα
καθαρού
βάρους)

09.4590

0402 10 19

Αποκορυφωµένο γάκλα σε σκόνη

Όλες οι τρίτες χώρες

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που παρασκευάζονται από γάλα

Όλες οι τρίτες χώρες

10 000

5 000

94,80

0405 10 50
0405 10 90
0405 90 10 (*)
0405 90 90 (*)

σε ισοδύναµο βουτύρου

09.4591

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Τυρί για πίτσα, κατεψυγµένο, κοµµένο σε
τεµάχια βάρους όχι µεγαλύτερου του ενός
γραµµαρίου, σε περιέκτες καθαρού περιεχοµένου 5 kg και άνω, περιεκτικότητας σε
νερό τουλάχιστον 52 % κατά βάρος και
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά
βάρος ξηράς ύλης 38 % ή περισσότερο

Όλες οι τρίτες χώρες

5 300

2 650

09.4592

ex 0406 30 10

Emmental τηγµένο

Όλες οι τρίτες χώρες

18 400

9 200

ex 0406 90 13

Emmental

ex 0406 30 10

Gruyère τηγµένο

ex 0406 90 15

Gruyère, sbrinz

09.4593

13,00

71,90
85,80

Όλες οι τρίτες χώρες

5 200

2 600

71,90
85,80

09.4594

0406 90 01

Τυριά για µεταποίηση (2)

Όλες οι τρίτες χώρες

20 000

10 000

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Όλες οι τρίτες χώρες

15 000

7 500

21,00

09.4596

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίµανση), στα οποία περιλαµβάνεται και το
τυρί από ορό γάλακτος και το πηγµένο γάλα
για τυρί, εκτός από το τυρί για πίτσα του
αύξοντα αριθµού 09.4591

Όλες οι τρίτες χώρες

19 500

9 750

92,60
106,40

0406 20 90

άλλα τυριά τριµµένα ή σε σκόνη

94,10

0406 30 31

άλλα τυριά τηγµένα

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90
0406 40 10

102,90
Τυριά που έχουν στη µάζα τους πράσινα
στίγµατα

70,40

0406 90 17

Bergkäse και Appenzell

85,80

0406 90 18

Τυρί Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or και
Tête de Moine

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 40 50
0406 40 90

22.12.2001
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής
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Ποσόστωση από την 1η
Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου
(ποσότητα σε τόνους)
Ετήσια

0406 90 31

Φέτα πρόβεια ή βουβαλίσια

0406 90 33

Άλλη φέτα

0406 90 35

Κεφαλοτύρι

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια

ex 0406 90 63

Pecorino

0406 90 69

Άλλα

0406 90 73

Provolone

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo,
Samsø

0406 90 78

Εξαµηνιαία

Εισαγωγικός
δασµός
(σε ευρώ ανά
100 χιλιόγραµµα
καθαρού
βάρους)

94,10

75,50

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydele, Lancashire, Double
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

που υπερβαίνει το 47 % άλλα δεν υπερβαίνει
το 52 %

0406 90 87

που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει
το 62 %

0406 90 88

που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει
το 72 %

0406 90 93

που υπερβαίνει το 72 %

0406 90 99

Άλλα

92,60
106,40

(*) Ένα χιλιόγραµµο προϊόντος = 1,22 χιλιόγραµµα βουτύρου.
(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο για την περιγραφή των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει απλώς ενδεικτική αξία,
ενώ το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται, εντός του πλαισίου του παρόντος παραρτήµατος, βάσει του κωδικού ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς
ορίζεται κατόπιν εφαρµογής του κωδικού ΣΟ µαζί µε την αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται από κοινού.
(2) Τα αναφερόµενα τυριά θεωρούνται µεταποιηµένα όταν έχουν µεταποιηθεί σε προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 0406 30 της συνδυασµένης ονοµατολογίας. Στις περιπτώσεις
αυτές εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 291 έως 300 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
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Ι Μέρος Β
∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΛΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Προϊόντα καταγωγής Πολωνίας

Αριθµός της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)

Εφαρµοζόµενος
δασµολογικός
συντελεστής
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Από 1.7.2000
έως 30.6.2001

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2001

09.4813

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη

Εξαίρεση

10 000

1 000

09.4814

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

Βούτυρο και πολτοί µε βάση το γάλα
για επάλειψη (2)

Εξαίρεση

6 000

600

09.4815

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυριά (2)

Εξαίρεση

9 000

900

2. Προϊόντα καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

Αριθµός της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)

Εφαρµοζόµενος
δασµολογικός
συντελεστής
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Από 1.7.2000
έως 30.6.2001

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2001

09.4611

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη

20

2 875

0

09.4612

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

Βούτυρο

20

1 250

0

09.4613

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί (2)

Εξαίρεση

5 100

765

3. Προϊόντα καταγωγής Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας

Αριθµός της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)

Εφαρµοζόµενος
δασµολογικός
συντελεστής
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Από 1.7.2000
έως 30.6.2001

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2001

09.4611

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη

20

1 500

0

09.4612

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

Βούτυρο

20

750

0

09.4613

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί (2)

2 200

330

Εξαίρεση
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4. Προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας

Αριθµός της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Εφαρµοζόµενος
δασµολογικός
συντελεστής
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
Από 1.7.2000
έως 30.6.2001

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2001

09.4731

0402 10

Γάλα και κρέµα γάλακτος σε σκόνη, σε
κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές,
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 %

Εξαίρεση

375

40

09.4733

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί (2)

Εξαίρεση

3 500

350

5. Προϊόντα καταγωγής Ρουµανίας

Αριθµός της
ποσόστωσης

09.4758

Κωδικός ΣΟ

0406

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Εφαρµοζόµενος
δασµολογικός
συντελεστής
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Από 1.7.2000
έως 30.6.2001

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2001

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί (2)

Εξαίρεση

2 000

200

6. Προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας

Αριθµός της
ποσόστωσης

09.4660

Κωδικός ΣΟ

0406

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Εφαρµοζόµενος
δασµολογικός
συντελεστής
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Από 1.7.2000
έως 30.6.2001

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2001

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί (2)

Εξαίρεση

5 500

300

7. Προϊόντα καταγωγής Εσθονίας

Αριθµός της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Εφαρµοζόµενος
δασµολογικός
συντελεστής
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
Από 1.7.2000
έως 30.6.2001

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2001

09.4578

0401 30

Κρέµα γάλακτος, περιεκτικότητας κατά
βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 %

Εξαίρεση

500

150

09.4546

0402 10 19
0402 21 19

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη

Εξαίρεση

10 000

3 000

09.4579

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

Γιαούρτια, µη αρωµατισµένα

Εξαίρεση

300

90

09.4580

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Γάλα και κρέµα γάλακτος που έχουν
υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί
όξινα

Εξαίρεση

700

210

09.4547

0405 10 11
0405 10 19

Βούτυρο

Εξαίρεση

3 000

900

09.4581

ex 0406

Τυριά µε εξαίρεση το πηγµένο γάλα
για τυρί (2)

Εξαίρεση

2 000

600

09.4582

ex 0406 10

Πηγµένο γάλα για τυρί (2)

Εξαίρεση

700

210
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8. Προϊόντα καταγωγής Λετονίας

Αριθµός της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)

Εφαρµοζόµενος
δασµολογικός
συντελεστής
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Από 1.7.2000
έως 30.6.2001

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2001

Εξαίρεση

4 000

400

250

0

09.4549

0402 10 19
0402 21 19

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη

09.4550

0402 29

Πλήρες γάλα σε σκόνη, µε προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

09.4551

0405 10

Βούτυρο

Εξαίρεση

1 875

190

09.4552

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί (2)

Εξαίρεση

3 000

300

20

9. Προϊόντα καταγωγής Λιθουανίας

Αριθµός της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)

Εφαρµοζόµενος
δασµολογικός
συντελεστής
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Από 1.7.2000
έως 30.6.2002

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2002

Εξαίρεση

5 500

500

09.4554

0402 10 19
0402 21 19

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη

09.4567

0402 99 11

Γάλα
και
κρέµα
συµπυκνωµένα,
µε
ζάχαρης

09.4556

0405 10 11
0405 10 19

Βούτυρο

Εξαίρεση

1 925

175

09.4557

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί (2)

Εξαίρεση

6 600

600

γάλακτος
προσθήκη

20

300

—

10. Προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας

Αριθµός
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)

Εφαρµοζόµενος
δασµολογικός
συντελεστής
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Από 1.7.2000
έως 30.6.2001

Ετήσια αύξηση
από 1.7.2001

09.4086

0402 10
0402 21

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη

20

1 400

1 500

09.4087

0403 10

Γιαούρτια

20

700

750

09.4088

0406 90

Άλλα τυριά

20

420

450

(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο για την περιγραφή των προϊόντων πρέπει να
θεωρηθεί ότι έχει απλώς ενδεικτική αξία, ενώ το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται, εντός του πλαισίου του παρόντος παραρτήµατος, βάσει του
κωδικού ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται κατόπιν εφαρµογής του κωδικού ΣΟ µαζί µε την
αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται από κοινού.
(2) Η παραχώρηση αυτή εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που δεν τυγχάνουν άλλης επιδότησης κατά την εξαγωγή.
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Ι ΜΕΡΟΣ Γ
∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.
1706/98

Αριθµός της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής

Ποσόστωση
από την 1η Ιανουαρίου έως τις
31 ∆εκεµβρίου
Μείωση
(σε τόνους)
των δασµών
ετήσια

εξαµηνιαία

09.4026

0402

Γάλα και κρέµα γάλακτος, συµπηκνωµένα ή
µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

ΑΚΕ

1 000

500

65 %

09.4027

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα

ΑΚΕ

1 000

500

65 %

(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο για την περιγραφή των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει απλώς ενδεικτική αξία,
ενώ το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται, εντός του πλαισίου του παρόντος παραρτήµατος, βάσει του κωδικού ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς
ορίζεται κατόπιν εφαρµογής του κωδικού ΣΟ µαζί µε την αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται από κοινού.

Ι ΜΕΡΟΣ ∆
∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ αριθ. 1 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 1/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΚ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Αριθµός της
ποσόστωσης

09.4101

Κωδικός ΣΟ

0406 90 29

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Τυρί kashkaval

ex 0406 90 31

Τυρί που παρασκευάζεται αποκλειστικά από πρόβειο ή βουβαλίσιο γάλα, σε δοχεία που περιέχουν άλµη ή σε ασκούς από
δέρµα προβάτου ή αιγός

ex 0406 90 50

Άλλα τυριά παρασκευασµένα
αποκλειστικά από πρόβειο ή βουβαλίσιο γάλα σε δοχεία που
περιέχουν άλµη ή σε ασκούς από
δέρµα προβάτου ή αιγός

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Tulum Peyniri, το οποίο παρασκευάζεται από πρόβειο ή βουβαλίσιο γάλα, σε συσκευασίες τουλάχιστον των 10 kg

Συντελεστής
Ετήσια ποσόστωση
εισαγωγικού
από την 1η
δασµού
Χώρα καταγωγής Ιανουαρίου έως
(σε ευρώ ανά 100
τις 31 ∆εκεµβρίου
χιλιόγραµµα
(σε τόνους)
καθαρού βάρους)

Τουρκία

1 500

0

(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο για την περιγραφή των προϊόντων πρέπει να
θεωρηθεί ότι έχει απλώς ενδεικτική αξία, ενώ το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται, εντός του πλαισίου του παρόντος παραρτήµατος, βάσει του
κωδικού ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται κατόπιν εφαρµογής του κωδικού ΣΟ µαζί µε την
αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται από κοινού.
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Ι ΜΕΡΟΣ Ε
∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ

Αριθµός της
ποσόστωσης

09.4151

Κωδικός ΣΟ

0406 10
0406 20 90
0406 30
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 21
0406 90 50
0406 20 69
0406 90 78
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

Περιγραφή των
εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής

∆ηµοκρατία της
Νοτίου Αφρικής

Έτος
εισαγωγής

Ετήσια ποσόστωση
από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 31 ∆εκεµβρίου
(σε τόνους)

Ετήσια

εξαµηνιαία

2000

5 000

2 500

2001

5 250

2 625

2002

5 500

2 750

2003

5 750

2 875

2004

6 000

3 000

2005

6 250

3 125

2006

6 500

3 375

2007

6 750

3 375

2008

7 000

3 500

2009

7 250

3 625

2010

Συντελεστής
εισαγωγικού
δασµού
(σε ευρώ ανά
100 χιλιόγραµµα
καθαρού
βάρους)

0

Απεριόριστη απεριόριστη

(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο για την περιγραφή των προϊόντων πρέπει να
θεωρηθεί ότι έχει απλώς ενδεικτική αξία, ενώ το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται, εντός του πλαισίου του παρόντος παραρτήµατος, βάσει του
κωδικού ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιµησιθακό καθεστώς ορίζεται κατόπιν εφαρµογής του κωδικού ΣΟ µαζί µε την
αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται από κοινού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

II ΜΕΡΟΣ Α
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1706/98

Κωδικός ΣΟ

Μείωση των δασµών
(%)

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

0401

16

0403 10 11 έως 0403 10 39

16

0403 90 11 έως 0403 90 69

16

0404

16

0405 10

16

0405 20 90

16

0405 90

16

1702 11 00

16

1702 19 00

16

2106 90 51

16

2309 10 15

16

2309 10 19

16

2309 10 39

16

2309 10 59

16

2309 10 70

16

2309 90 35

16

2309 90 39

16

2309 90 49

16

2309 90 59

16

2309 90 70

16

(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο για την περιγραφή των προϊόντων πρέπει να
θεωρηθεί ότι έχει απλώς ενδεικτική αξία, ενώ το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται, εντός του πλαισίου του παρόντος παραρτήµατος, βάσει του
κωδικού ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται κατόπιν εφαρµογής του κωδικού ΣΟ µαζί µε την
αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται από κοινού.

II ΜΕΡΟΣ Β
ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΤΟΥΡΚΙΑ

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

1

0406 90 29

2

3

Περιγραφή εµπορευµάτων

Χώρα καταγωγής

Συντελεστής εισαγωγικού δασµού
(σε ευρώ ανά 100 χγρ. καθαρού
βάρους χωρίς άλλη ένδειξη)

Kashkaval

Τουρκία

67,19

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Τυριά παρασκευσµένα αποκλειστικά από πρόβειο ή βουβαλίσιο
γάλα, σε δοχεία που περιέχουν άλµη ή σε ασκούς από δέρµα
προβάτου ή αιγός

Τουρκία

67,19

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Tulum peyniri, το οποίο παρασκευάζεται από πρόβειο ή βουβαλίσιο γάλα, σε συσκευασίες κάτω των 10 χιλιογράµµων

Τουρκία

67,19
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II ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

Συντελεστής εισαγωγικού δασµού σε ποσοστό του βασικού δασµού
Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής

Έτος
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

14

0401
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39

∆ηµοκρατία
Νοτίου Αφρικής

0402 91
0402 99
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

∆ηµοκρατία
Νοτίου Αφρικής

0404 10 48
0404 10 52
0404 10 54
0404 10 56
0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74
0404 10 76
0404 10 78
0404 10 82
0404 10 84
0406 10 20
0406 10 80
0406 20 90
0406 30
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 21
0406 90 50
0406 90 69
0406 90 78
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

για τις ποσότητες
που εισάγονται καθ’
υπέρβαση των
ποσοστώσεων που
αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι.Ε.

91

82

73

64

55

45

36

27

18

9

0

100 100 100 100 100

83

67

50

33

17

0
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Συντελεστής εισαγωγικού δασµού σε ποσοστό του βασικού δασµού
Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής

Έτος
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1702 11 00
1702 19 00
2106 90 51
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο για την περιγραφή των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει απλώς ενδεικτική αξία,
ενώ το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται, εντός του πλαισίου του παρόντος παραρτήµατος, βάσει του κωδικού ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς
ορίζεται κατόπιν εφαρµογής του κωδικού ΣΟ µαζί µε την αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται από κοινού.

II ΜΕΡΟΣ ∆

ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΛΒΕΤΙΑ

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2) (3) (4)

Χώρα καταγωγής

Συντελεστής εισαγωγικού δασµού
(σε ευρώ ανά 100 χιλιόγραµ,µα
καθαρού βάρους χωρίς άλλη ένδειξη)

1

0402 29 11
ex 0404 90 83

Ειδικά γάλατα µε την ονοµασία «για βρέφη» (1), σε δοχεία
ερµητικώς κλεισµένα, καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές
ουσίες µεταξύ 10 % και 27 %

Ελβετία

43,80

2

0406 20 10
0406 90 19

Τυριά τύπου Glaris µε χορταρικά (µε την ονοµασία «schabziger») παρασκευασµένα µε βάση το αποκορυφωµένο γάλα και µε
προσθήκη λεπτοαλεσµένων χορταρικών

Ελβετία

6 % της δασµολογητέας αξίας

3

ex 0406 90 18

Τυρί fribourgeois, vacherin mont d’or και tête de moine,
ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 45 % κατά βάρος
ξηράς ύλης, ωρίµανσης τουλάχιστον δεκαοκτώ ηµερών όσον
αφορά το vacherin mont d’or, και τουλάχιστον δύο µηνών
όσον αφορά το τυρί fribourgeois και τουλάχιστον τριών µηνών
όσον αφορά το τυρί tête de moine:
— σε τυποποιηµένα κεφάλια τυριών µε κρούστα, αξίας
«ελεύθερο στα σύνορα» ίσης ή ανώτερης προς
401,85 ευρώ και κατώτερης από 430,62 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα καθαρού βάρους,
— σε τεµάχια συσκευασµένα σε κενό ή σε αδρανές αέριο, µε
κρούστα επί της µίας τουλάχιστον πλευράς, καθαρού
βάρους ίσου ή ανώτερου προς 1 kg και κατώτερου από
5 kg και αξίας «ελεύθερο στα σύνορα» ίσης ή ανώτερης
από 430,62 ευρώ και κατώτερης των 459,39 ευρώ ανά
100 kg καθαρού βάρους

Ελβετία

19,32

L 341/52

EL

Αύξων
αριθµός

4

Κωδικός ΣΟ

ex
ex
ex
ex

0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17 (6)
0406 90 18

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2) (3) (4)

Emmental, gruyère, sbrinz και appenzell, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 45 % κατά βάρος ξηράς ύλης και
ωριµάνσεως τουλάχιστον τριών µηνών:
— σε τεµάχια µε κρούστα συσκευασµένα σε κενό ή σε αδρανές
αέριο, καθαρού βάρους κατώτερου ή ίσου προς 450 g και
αξίας «ελεύθερο στα σύνορα» ίσης ή ανώτερης από
499,67 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους

Χώρα καταγωγής

22.12.2001
Συντελεστής εισαγωγικού δασµού
(σε ευρώ ανά 100 χιλιόγραµ,µα
καθαρού βάρους χωρίς άλλη ένδειξη)

Ελβετία

9,66

Τυρί «fribourgeois», vacherin mont d’or και tête de moine,
ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 45 % κατά βάρος
ξηράς ύλης και ωριµάνσεως τουλάχιστον δεκαοκτώ ηµερών
όσον αφορά το vacherin mont d’or, και τουλάχιστον δύο
µηνών όσον αφορά το τυρί fribourgeois και τουλάχιστον τριών
µηνών για το τυρί tête de moine:
— σε τυποποιηµένα κεφάλια τυριών µε κρούστα, αξίας
«ελεύθερο στα σύνορα» ίσης ή ανώτερης από 430,62 ευρώ
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους,
— σε τεµάχια συσκευασµένα σε κενό ή σε αδρανές αέριο, µε
την κρούστα επί της µίας τουλάχιστον πλευράς, καθαρού
βάρους ίσου ή ανώτερου του 1 kg και αξίας «ελεύθερο
στα σύνορα» ίσης ή ανώτερης από 459,39 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα καθαρού βάρους,
— σε τεµάχια συσκευασµένα σε κενό ή σε αδρανές αέριο
καθαρού βάρους κατώτερου ή ίσου προς 450 g και αξίας
«ελεύθερο στα σύνορα» ίσης ή ανώτερης από 499,67 ευρώ
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
5

ex 0406 30 10

Τυριά τηγµένα, εκτός των τριµµένων ή σε σκόνη, κατά την
παρασκευή των οποίων δεν έχουν χρησιµοποιηθεί άλλα τυριά
εκτός των τύπων emmental, gruyère και appenzell και, ενδεχοµένως, έχει προστεθεί τυρί τύπου Glaris µε χορταρικά (
«schabziger»), συσκευασµένα για τη λιανική πώληση (5), αξίας
«ελεύθερο στα σύνορα» ίσης ή ανώτερης από 289,14 ευρώ
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε
λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ύλης κατώτερης ή ίσης του
56 %

Ελβετία

43,80

6

ex 0406 90 02 (6)

Emmental, gruyère, sbrinz και appenzell:
— σε τυποποιηµένα κεφάλια τυριών αξίας «ελεύθερο στα
σύνορα» ίσης προς 401,85 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα
καθαρού βάρους, και κατώτερης των 430,62 ευρώ, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς κατώτερης
ή ίσης του 45 %, ωριµάνσεως τουλάχιστον τριών µηνών.

Ελβετία

17,54

7

ex 0406 90 03 (6)

Emmental, gruyère, sbrinz και appenzell:
— σε τυποποιηµένα κεφάλια τυριών αξίας «ελεύθερο στα
σύνορα» ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους, ίσης ή
ανώτερης από 430,62 ευρώ περιεκτικότητας σε λιπαρές
ουσίες ίσης ή ανώτερης του 45 % κατά βάρος ξηράς ύλης,
ωριµάνσεως τουλάχιστον τριών µηνών

Ελβετία

6,58

8

ex 0406 90 04 (6)

Emmental, gruyère, sbrinz και appenzell:
— σε τεµάχια συσκευασµένα σε κενό ή σε αδρανές αέριο µε
την κρούστα επί της µίας τουλάχιστον πλευράς, καθαρού
βάρους ίσου ή ανώτερου του 1 kg και κατώτερου των
5 kg και αξίας «ελεύθερο στα σύνορα» ανώτερης από
430,62 ευρώ και κατώτερης των 459,39 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα καθαρού βάρους, περιεκτικότητας σε λιπαρές
ουσίες τουλάχιστον 45 % κατά βάρος ξηράς ύλης, και
ωριµάνσεως τουλάχιστον τριών µηνών

Ελβετία

17,54

22.12.2001
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Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2) (3) (4)

9

ex 0406 90 05 (6)

Emmental, gruyère, sbrinz και appenzell:
— σε τεµάχια συσκευασµένα σε κενό ή σε αδρανές αέριο, µε
την κρούστα επί της µίας τουλάχιστον πλευράς, καθαρού
βάρους ίσου ή ανώτερου του 1 kg και αξίας «ελεύθερο
στα σύνορα» ανώτερης των 459,39 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους περιεκτικότητας σε λιπαρές
ουσίες ίσης ή ανώτερης από 45 % κατά βάρος ξηράς ύλης,
ωριµάνσεως τουλάχιστον τριών µηνών

Ελβετία

6,58

10

ex 0406 90 06 (6)

Emmental, gruyère, sbrinz και appenzell:
— σε τεµάχια χωρίς κρούστα, καθαρού βάρους κάτω των
450 g και αξίας «ελεύθερο στα σύνορα» ανώτερης των
499,67 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους,
συσκευασµένα σε κενό ή σε αδρανές αέριο, στη συσκευασία
των οποίων αναγράφεται τουλάχιστον η περιγραφή του
τυριού, η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες ο υπεύθυνος
συσκευασίας και η χώρα παρασκευής, περιεκτικότητας σε
λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης από 45 % κατά βάρος
ξηράς ύλης, ωριµάνσεως τουλάχιστον τριών µηνών

Ελβετία

6,58

11

ex 0406 90 25

Τυρί Tilsit, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος
ξηράς ύλης κατώτερης ή ίσης του 48 %

Ελβετία

81,76

12

ex 0406 90 25

Τυρί Tilsit, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος
ξηράς ύλης κατώτερης ή ίσης του 48 %

Ελβετία

110,96

Χώρα καταγωγής

L 341/53
Συντελεστής εισαγωγικού δασµού
(σε ευρώ ανά 100 χιλιόγραµ,µα
καθαρού βάρους χωρίς άλλη ένδειξη)

(1) Ως ειδικά γάλατα «για βρέφη» θεωρούνται τα προϊόντα που είναι απαλλαγµένα από παθογόνες ουσίες και τα οποία περιέχουν λιγότερο από 10 000 αναζωογονήσιµα αερόβια
βακτήρια και λιγότερο από 2 κολοβακτηρίδια ανά γραµµάριο.
(2) Ως τυποποιηµένες µορφές µε κρούστα θεωρούνται τα κεφάλια τυριών που έχουν τα εξής καθαρά βάρη:
— emmental: από 60 έως και 130 kg,
— gruyère: από 20 έως και 45 kg,
— sbrinz: από 20 έως και 50 kg,
— appenzell: από 6 έως και 8 kg,
— Τυρί fribourgeois: από 6 έως και 10 kg,
— tête de moine: από 0,700 έως και 4 kg,
— vacherin mont d’or: από 0,400 έως και 3 kg.

(3)
(4)

(5)
(6)

Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, η κρούστα ορίζεται ως εξής:
«Η κρούστα των τυριών αυτών είναι το εξωτερικό µέρος που σχηµατίστηκε από µάζα τυριού και η οποία παρουσιάζει σαφώς µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και βαθύτερο χρώµα».
Θεωρείται ως αξία «ελεύθερο στα σύνορα» η τιµή «ελεύθερο στα σύνορα» της χώρας εξαγωγής ή η τιµή fob της χώρας εξαγωγής προσαυξανόµενες µε ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί
στις δαπάνες µεταφοράς και ασφάλισης µέχρι το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Τα ορθωγώνια τεµάχια σε συσκευασία σε κενό ή σε ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου δεν τυγχάνουν της παραχωρήσεως αν η συσκευασία τους δεν φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες
ενδείξεις:
— την ονοµασία του τυριού,
— την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ύλης,
— τον υπεύθυνο συσκευασίας,
— τη χώρα καταγωγής του τυριού.
Η έκφραση «συσκευασµένο για λιανική πώληση» αφορά τα τυριά που παρουσιάζονται σε άµεση συσκευασία καθαρού βάρους µικρότερου ή ίσου του 1 kg, που περιέχουν µερίδες ή
φέτες καθαρού βάρους µικρότερου ή ίσου των 100 g.
Με εξαίρεση το Bergkäse.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

ΙΙΙ Μέρος A
∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΣ∆Ε/ΠΟΕ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Αριθµός της
ποσόστωσης

09.4589

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

ex 0405 10 11
ex 0405 10 19

Βούτυρο, τουλάχιστον έξι εβδοµάδων, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος προϊόντος ίσης ή ανώτερης του 80 % αλλά µικρότερης από 82 %, που παρασκευάζεται
απευθείας από γάλα ή κρέµα γάλακτος χωρίς
να χρησιµοποιούνται ειδικευµένες ύλες, στο
πλαίσιο µιας µοναδικής, αυτοδύναµης και
αδιάλειπτης διεργασίας

ex 0405 10 30

Βούτυρο, τουλάχιστον έξι εβδοµάδων, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης
του 80 % αλλά µικρότερης του 82 %, που
παρασκευάζεται απευθείας από γάλα ή κρέµα
γάλακτος χωρίς να χρησιµοποιούνται ειδικευµένες ύλες, στο πλαίσιο µιας µοναδικής, αυτοδύναµης και αδιάλειπτης διεργασίας που µπορεί να συνεπάγεται τη διέλευση της κρέµας από
στάδιο συµπυκνωµένου λίπους γάλακτος ή/και
την κλασµατοποίηση του εν λόγω λίπους γάλακτος (όπου οι διεργασίες αναφέρονται ως
«Ammix» και «Tartinable»)

Ετήσια ποσόστωση
από την 1η
Ιανουαρίου έως
τις 31 ∆εκεµβρίου
(ποσότητα σε
τόνους)

Συντελεστής
εισαγωγικού
δασµού
(σε ευρώ ανά
100 kg
καθαρού
βάρους)

Νέα Ζηλανδία

76 667

86,88

Βλέπε παράρτηµα IV

4 000

17,06

Βλέπε παράρτηµα
XI, σηµεία Γ και ∆

500

17,06

Βλέπε παράρτηµα
XI, σηµεία Γ και ∆

Χώρα καταγωγής

Κανόνες για τη
συµπλήρωση των
πιστοποιητικών

09.4515

0406 90 01

Τυριά που προορίζονται για µεταποίηση (1)

Νέα Ζηλανδία

09.4522

0406 90 01

Τυριά που προορίζονται για µεταποίηση (1)

Αυστραλία

09.4514

ex 0406 90 21

Τυριά Cheddar σε τυποποιηµένες ολόκληρες
µορφές (κεφάλια καθαρού βάρους 33 kg έως
και 44 kg και τεµάχια κυβικού ή παραλληλεπίπεδου σχήµατος καθαρού βάρους 10 kg ή
περισσότερων χιλιογράµµων), ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 50 % κατά βάρος
ξηράς ύλης, ωρίµανσης τουλάχιστον τριών
µηνών

Νέα Ζηλανδία

7 000

17,06

Βλέπε παράρτηµα
XI, σηµείο Β

09.4521

ex 0406 90 21

Τυριά Cheddar σε τυποποιηµένες ολόκληρες
µορφές (κεφάλια καθαρού βάρους 33 kg έως
και 44 kg και τεµάχια κυβικού ή παραλληλεπιπέδου σχήµατος καθαρού βάρους 10 kg ή
περισσότερων χιλιογράµµων), ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 50 % κατά βάρος
ξηράς ύλης, ωρίµανσης τουλάχιστον τριών
µηνών

Αυστραλία

3 250

17,06

Βλέπε παράρτηµα
XI, σηµείο Β

09.4513

ex 0406 90 21

Cheddar που παρασκευάζεται από µη παστεριωµένο γάλα ελάχιστης περιεκτικότητας σε
λιπαρές ουσίες 50 % ή περισσότερο κατά
βάρος ξηράς ύλης, ωρίµανσης τουλάχιστον
εννέα µηνών, αξίας «ελεύθερο στα σύνορα» (2)
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους ίσης ή
ανώτερης από:
— 334,20 ευρώ σε τυποποιηµένες ολόκληρες µορφές
— 354,83 ευρώ για τα τυριά ελάχιστου
καθαρού βάρους 500 g
— 368,58 ευρώ για τυριά βάρους κατώτερου των 500 g

Καναδάς

4 000

13,75

Βλέπε παράρτηµα
XI, σηµείο Α

22.12.2001

Αριθµός της
ποσόστωσης

EL

Κωδικός ΣΟ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Χώρα καταγωγής

L 341/55

Ετήσια ποσόστωση
από την 1η
Ιανουαρίου έως
τις 31 ∆εκεµβρίου
(ποσότητα σε
τόνους)

Συντελεστής
εισαγωγικού
δασµού
(σε ευρώ ανά
100 kg
καθαρού
βάρους)

Κανόνες για τη
συµπλήρωση των
πιστοποιητικών

Ως τυποποιηµένες ολόκληρες µορφές θεωρούνται:
— τα κεφάλια καθαρού βάρους 33 kg έως
και 44 kg,
— τα τεµάχια κυβικού ή παραλληλεπίπεδου
σχήµατος καθαρού βάρους 10 kg ή περισσότερων χιλιογράµµων
(1) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ιδιαίτερο αυτό προορισµό γίνεται µε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Τα τυριά αυτά θεωρούνται µεταποιηµένα όταν έχουν µεταποιηθεί σε προϊόντα που
υπάγονται στη δασµολογική διάκριση 0406 30 της συνδυασµένης ονοµατολογίας. Εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 291 έως 300 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
(2) Θεωρείται ως αξία «ελεύθερο στα σύνορα» η τιµή «ελεύθερο στα σύνορα» της χώρας εξαγωγής ή η τιµή fob της χώρας εξαγωγής, ενώ οι τιµές αυτές αυξάνονται κατά ποσό αντίστοιχο
µε τις δαπάνες µεταφοράς και ασφάλισης µέχρι το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

ΙΙΙ Μέρος Β

∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 95/582/ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Αριθµός της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής

Ετήσια ποσόστωση από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
(ποσότητα σε τόνους)
2001 2002 2003

09.4597

ex 0406 90 39

Τυρί Jarlsberg, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 45 % κατά
βάρος ξηράς ύλης και περιεκτικότητας
κατά βάρος ξηράς ύλης τουλάχιστον
56 %, ωρίµανσης τουλάχιστον τριών
µηνών:
— σε τυποποιηµένα κεφάλια τυριών
µε κρούστα, 8 έως 12 χγρ.
— σε ορθωγόνια τεµάχια καθαρού
βάρους κατώτερου ή ίσου των 7
χγρ. (2)
— σε τεµάχια συσκευασµένα σε κενό
ή σε ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου,
καθαρού βάρους ίσους ή ανώτερου
των 150 g και κατώτερου ή ίσου
του 1 χγρ. (2)

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Τυρί Ridder, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 60 % κατά
βάρος ξηράς ύλης, και ωρίµανσης τουλάχιστον τεσσάρων εβδοµάδων:
— σε τυποποιηµένα κεφάλια τυριών
µε κρούστα, 1 έως 2 χγρ.
— σε τεµάχια συσκευσµένα σε κενό ή
σε ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου,
µε κρούστα επί της µίας τουλάχιστον πλευράς, καθαρού βάρους
ίσου ή ανώτερου των 150 γρ. (2)

Νορβηγία

2004 και
επόµενα

2 351 2 266 2 265 2 351

Συντελεστής
εισαγωγικού
δασµού
(σε ευρώ ανά 100
χγρ. καθαρού
βάρους)

66,41

Κανόνες για τη
συµπλήρωση των
πιστοποιητικών

Βλέπε
παράρτηµα XI
σηµείο Z

L 341/56

Αριθµός της
ποσόστωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής

22.12.2001

Ετήσια ποσόστωση από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
(ποσότητα σε τόνους)
2001 2002 2003

09.4665

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

09.4666

0406 30

Τυριά από όρο γάλακτος

357

352

357

Τυριά λιωµένα εκτός από τα τριµµένα
ή σε σκόνη

—

—

—

2004 και
επόµενα

Συντελεστής
εισαγωγικού
δασµού
(σε ευρώ ανά 100
χγρ. καθαρού
βάρους)

357

7,5

8

43,8

Κανόνες για τη
συµπλήρωση των
πιστοποιητικών

Βλέπε
παράρτηµα XI
σηµείο H

(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο για την περιγραφή των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει απλώς ενδεικτική αξία,
ενώ το προτιµησιακό καθεστώς ορίζεται, εντός του πλαισίου του παρόντος παραρτήµατος, βάσει των κωδικών ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς
ορίζεται κατόπιν εφαρµογής του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής εµπορεύµατος.
(2) Τα ορθογώνια τεµάχια ή τα τεµάχια σε συσκευασία σε κενό ή σε ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου δεν τυγχάνουν της παραχωρήσεως αν η συσκευασία τους δεν φέρει τουλάχιστον τις
ακόλουθες ενδείξεις:
— την ονοµασία του τυριού,
— την περιεκτικόητα σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ύλης,
— τον υπεύθυνο συσκευασίας,
— τη χώρα καταγωγής του τυριού.

ΙΙΙ Μέρος Γ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΛΟΙΠΑ

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Χώρα καταγωγής

Συντελεστής εισαγωγικού δασµού
(σε ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα καθαρού
βάρους χωρίς άλλη
ένδειξη kg )

Κανόνες για τη
συµπλήρωση των
πιστοποιητικών

1

ex 0406 90 29

Τυρί Kashkaval που παρασκευάζεται αποκλειστικά µε
πρόβειο γάλα, ωρίµανσης τουλάχιστον δύο µηνών,
ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά
βάρος ξηράς ύλης 45 % και ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος ξηράς ύλης 58 %, σε τυποποιηµένα
κεφάλια τυριών µέγιστου καθαρού βάρους 10 kg, µε
ή δίχως πλαστικό περιτύλιγµα

Κύπρος

67,19

Βλέπε παράρτηµα
XI, σηµείο Ε

2

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Τυρί που παρασκευάζεται αποκλειστικά από πρόβειο ή
βουβαλίσιο γάλα σε δοχεία που περιέχουν άλµη ή σε
ασκούς από δέρµα προβάτου ή αιγός

Κύπρος

67,19

Βλέπε παράρτηµα
XI, σηµείο ΣΤ

3

ex
ex
ex
ex

Τυρί Χαλούµι

Κύπρος

27,63

Βλέπε παράρτηµα
XI, σηµείο ΣΤ

0406 90 50
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

22.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

L 341/57

L 341/58

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22.12.2001

22.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 341/59

L 341/60

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22.12.2001

22.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

L 341/61

L 341/62

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

22.12.2001

22.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

L 341/63

L 341/64

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ IMA 1 Ή ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ή ΝΑ ∆ΙΟΡΘΩΘΕΙ
1. Το πιστοποιητικό IMA 1 καταργείται στην περίπτωση που οφείλεται πλήρης δασµός και καταβάλλεται λόγω µη τήρησης των
όρων όσον αφορά τη σύνθεση του προϊόντος.
Στην περίπτωση που καταβάλλεται πλήρης δασµός για µια παρτίδα, λόγω του ότι δεν τηρείται το ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες, το αντίστοιχο πιστοποιητικό IMA 1 µπορεί να καταργηθεί και ο οργανισµός έκδοσης του ΙΜΑ 1
µπορεί να προσθέσει τις εν λόγω ποσότητες σε εκείνες για τις οποίες µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά ΙΜΑ 1 για το ίδιο
έτος ποσόστωσης. Οι τελωνειακές αρχές κρατούν το αντίστοιχο πιστοποιητικό εισαγωγής, το οποίο διαβιβάζουν στον
οργανισµό έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, ο οποίος το τροποποιεί για να το µετατρέψει σε πιστοποιητικό εισαγωγής µε
καταβολή πλήρους δασµού για την εν λόγω ποσότητα σύµφωνα µε το άρθρο 36.
2. Προϊόντα που καταστρέφονται ή καθίστανται ακατάλληλα προς πώληση.
Ο οργανισµός έκδοσης των πιστοποιητικών IMA 1 µπορεί να καταργήσει το πιστοποιητικό IMA 1 ή τµήµα αυτού για
ποσότητα που καλύπτεται απ’ αυτό, όταν η εν λόγω ποσότητα καταστρέφεται ή καθίσταται ακατάλληλη προς πώληση σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που τµήµα της ποσότητας που καλύπτεται από το IMA 1 καταστρέφεται ή
καθίσταται ακατάλληλο προς πώληση, µπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό αντικατάστασης IMA 1 για την εναποµένουσα
ποσότητα. Στην περίπτωση του βουτύρου Νέας Ζηλανδίας που αναφέρεται στον αριθµό ποσόστωσης 09.4589 του παραρτήµατος III.A, χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό ο αρχικός κατάλογος ταυτοποίησης του προϊόντος. Το πιστοποιητικό
αντικατάστασης έχει την ίδια διάρκεια ισχύος µε το αρχικό. Στην περίπτωση αυτή, στη θέση 17 του πιστοποιητικού
αντικατάστασης IMA 1 αναγράφεται «ισχύει µέχρι 00.00.0000».
Στην περίπτωση που η συνολική ποσότητα που αναφέρεται στο IMA 1, ή τµήµα αυτής καταστρέφεται ή καθίσταται
ακατάλληλη προς πώληση για λόγους ανεξαρτήτους της θέλησης του εξαγωγέα, ο οργανισµός έκδοσης του IMA 1 µπορεί να
προσθέσει τις εν λόγω ποσότητες σε εκείνες για τις οποίες µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά IMA 1 για το ίδιο έτος
ποσόστωσης.
3. Αλλαγή του κράτους µέλους προορισµού
Όταν ο εξαγωγέας είναι υποχρεωµένος να αλλάξει το κράτος µέλος προορισµού που αναφέρεται στο πιστοποιητικό IMA 1
πριν από την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού εισαγωγής, το αρχικό IMA 1 µπορεί να τροποποιηθεί από τον
οργανισµό έκδοσης των πιστοποιητικών IMA 1. Το τροποποιηµένο αρχικό πιστοποιητικό IMA 1, δεόντως θεωρηµένο και
ταυτοποιηµένο από τον οργανισµό έκδοσης µπορεί να προσκοµιστεί στον οργανισµό έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής και
στις τελωνειακές αρχές.
4. Όταν προκύψει γραφικό ή τεχνικό λάθος στο πιστοποιητικό IMA 1 πριν από την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού
εισαγωγής, το αρχικό IMA 1 µπορεί να διορθωθεί από τον οργανισµό έκδοσης. Το εν λόγω διορθωµένο αρχικό IMA 1 µπορεί
να προσκοµιστεί στον οργανισµό έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής και στις τελωνειακές αρχές.
5. Όταν, για εξαιρετικούς λόγους και σε περιστάσεις ανεξαρτήτους της θέλησης του εξαγωγέα, το προϊόν που προορίζεται για
εισαγωγή το συγκεκριµένο έτος δεν είναι διαθέσιµο και ο µόνος τρόπος, λαµβανοµένου υπόψη του συνήθους χρόνου
αποστολής από τη χώρα καταγωγής, για τη συµπλήρωση της ποσόστωσης είναι να αντικατασταθεί το προϊόν αυτό µε προϊόν
που αρχικά προοριζόταν για εισαγωγή το επόµενο έτος, ο οργανισµός έκδοσης πιστοποιητικών µπορεί, την έκτη εργάσιµη
ηµέρα από την κοινοποίηση στην Επιτροπή των στοιχείων του πιστοποιητικού IMA 1 ή τµήµατος αυτού που πρέπει να
καταργηθεί για το εν λόγω έτος και των στοιχείων του πρώτου πιστοποιητικού IMA 1 ή τµήµατος αυτού που εκδίδεται για το
επόµενο έτος και το οποίο πρέπει να καταργηθεί, να εκδώσει νέο πιστοποιητικό IMA 1για την προς αντικατάσταση ποσότητα.
Αν η Επιτροπή κρίνει ότι η συγκεκριµένη περίπτωση δεν εµπίπτει στη διάταξη αυτή, µπορεί να προβάλει αντιρρήσεις εντός 5
εργάσιµων ηµερών διευκρινίζοντας τους λόγους. Όταν η ποσότητα που πρέπει να αντικατασταθεί είναι µεγαλύτερη από αυτήν
που καλύπτεται από το πρώτο πιστοποιητικό IMA 1 το οποίο εκδίδεται για το επόµενο έτος, η απαιτούµενη ποσότητα µπορεί
να ληφθεί µε την κατάργηση του συνόλου ή µέρους του ακόλουθου ή των ακολούθων πιστοποιητικών IMA 1, ανάλογα µε τις
ανάγκες.
Όλες οι ποσότητες για τις οποίες τα πιστοποιητικά IMA 1 ή τµήµα αυτών καταργούνται για το συγκεκριµένο έτος,
προστίθεται στις ποσότητες για τις οποίες το πιστοποιητικό IMA 1 µπορεί να εκδοθεί για το εν λόγω έτος ποσοστώσεων.
Όλες οι ποσότητες που µεταφέρονται από το επόµενο έτος ποσοστώσεων, για τις οποίες το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά
IMA 1 καταργούνται, προστίθενται πάλι στις ποσότητες για τις οποίες µπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά IMA 1 για το εν
λόγω έτος ποσοστώσεων.

22.12.2001

22.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

L 341/65

L 341/66

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

22.12.2001

22.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Εκτός από τις θέσεις 1, 2, 4, 5, 9, 17 και 18 του πιστοποιητικού IMA 1, πρέπει να συµπληρωθούν:
Α. Όσον αφορά τα τυριά cheddar που αναφέρονται στον αριθµό ποσόστωσης 09.4513 του παραρτήµατος ΙII µέρος A και
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0406 90 21:
1. η θέση αριθ. 3 µε την ένδειξη του αγοραστή·
2. η θέση αριθ. 6 µε την ένδειξη της χώρας προορισµού·
3. η θέση αριθ. 7 µε την ένδειξη, ανάλογα µε την περίπτωση:
— «Τυρί cheddar σε τυποποιηµένες ολόκληρες µορφές»,
— «Τυρί cheddar σε µορφές διαφορετικές από την τυποποιηµένη ολόκληρη µορφή, καθαρού βάρους ίσου ή ανώτερη
των 500 g»,
— «Τυρί cheddar σε µορφές διαφορετικές από την τυποποιηµένη ολόκληρη µορφή, καθαρού βάρους κατωτέρου των
500 g»·
4. η θέση αριθ. 10 µε την ένδειξη «αποκλειστικά γάλα αγελάδος µη παστεριωµένο εθνικής παραγωγής»·
5. η θέση αριθ. 11 µε την ένδειξη «τουλάχιστον 50 %»·
6. η θέση αριθ. 14 µε την ένδειξη «τουλάχιστον εννέα µήνες»·
7. οι θέσεις αριθ. 15 και 16 µε την ένδειξη της περιόδου για την οποία ισχύει η ποσόστωση.
Β. Όσον αφορά τα τυριά cheddar που αναφέρονται στους αριθµούς ποσόστωσης 09.4514 και 09.4521 του παραρτήµατος III
µέρος A και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0406 90 21:
1. η θέση αριθ. 7 µε την ένδειξη «Τυρί cheddar σε τυποποιηµένες ολόκληρες µορφές»·
2. η θέση αριθ. 10 µε την ένδειξη «αποκλειστικά γάλα αγελάδος εθνικής παραγωγής»·
3. η θέση αριθ. 11 µε την ένδειξη «τουλάχιστον 50 %»·
4. η θέση αριθ. 14 µε την ένδειξη «τουλάχιστον τρεις µήνες»·
5. η θέση αριθ. 16 µε την ένδειξη της περιόδου για την οποία ισχύει η ποσόστωση.
Γ. Όσον αφορά τα τυριά cheddar που αναφέρονται στους αριθµούς ποσόστωσης 09.4515 και 09.4522 του παραρτήµατος III
µέρος A και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0406 90 01:
1. η θέση αριθ. 7 µε την ένδειξη «Τυρί cheddar σε τυποποιηµένες ολόκληρες µορφές»·
2. η θέση αριθ. 10 µε την ένδειξη «αποκλειστικά γάλα αγελάδος εθνικής παραγωγής»·
3. η θέση αριθ. 16 µε την ένδειξη της περιόδου για την οποία ισχύει η ποσόστωση.
∆. Όσον αφορά τα τυριά εκτός του cheddar που προορίζονται για µεταποίηση που αναφέρονται στους αριθµούς ποσόστωσης
09.4515 και 09.4522 του παραρτήµατος III µέρος A και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0406 90 01:
1. η θέση αριθ. 10 µε την ένδειξη «αποκλειστικά γάλα αγελάδος εθνικής παραγωγής»·
2. η θέση αριθ. 16 µε την ένδειξη της περιόδου για την οποία ισχύει η ποσόστωση.
Ε. Όσον αφορά τα τυριά kashkaval που αναφέρονται στον αύξοντα αριθµό 1 του παραρτήµατος III µέρος Γ και υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ ex 0406 90 29:
1. η θέση αριθ. 7 µε την ένδειξη «Τυρί kashkaval, το οποίο παρασκευάζεται από πρόβειο γάλα, ωρίµανσης τουλάχιστον δύο
µηνών, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος ξηράς ύλης 58 %, σε τυποποιηµένα κεφάλια τυριών, επικαλυµµένα ή µη µε
πλαστική ύλη, καθαρού βάρους 10 kg κατ’ ανώτατο όριο»·
2. η θέση αριθ. 10 µε την ένδειξη «αποκλειστικά πρόβειο γάλα εθνικής παραγωγής»·
3. η θέση αριθ. 11.
ΣΤ. Όσον αφορά τα τυριά από γάλα προβάτου ή βουβάλου σε δοχεία που περιέχουν άλµη ή σε ασκούς από δέρµα προβάτου ή
αιγός, και το τυρί «Χαλούµι» που αναφέρονται στους αύξοντες αριθµούς 2 και 3 του παραρτήµατος III µέρος Γ και
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0406 90 31, ex 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 και ex 0406 90 88:
1. η θέση αριθ. 7 µε την ένδειξη ανάλογα µε την περίπτωση, «τυρί από γάλα προβάτου» ή «τυρί από γάλα βουβάλου» καθώς
και «σε δοχεία που περιέχουν άλµη» ή «σε ασκούς από δέρµα προβάτου ή αιγός», ή, όσον αφορά το τυρί «Χαλούµι»,
συσκευάζεται είτε σε ατοµικές πλαστικές συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg είτε σε
µεταλλικά ή πλαστικά κουτιά καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 12 kg·
2. η θέση αριθ. 10 µε την ένδειξη ανάλογα µε την περίπτωση «αποκλειστικά γάλα προβάτου εθνικής παραγωγής» ή
«αποκλειστικά γάλα βουβάλου εθνικής παραγωγής» ή, στην περίπτωση του τυριού «Χαλούµι», «γάλα εθνικής παραγωγής»·
3. οι θέσεις αριθ. 11 και 12.
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Ζ. Όσον αφορά τα τυριά jarlsberg και ridder τα οποία που αναφέρονται στον αριθµό ποσόστωσης 09.4597 του παραρτήµατος
III µέρος B και υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 και ex 0406 90 88:
1. η θέση αριθ. 7 µε την ένδειξη:
είτε «Τυρί jarlsberg» και ανάλογα µε την περίπτωση:
— «σε τυποποιηµένα κεφάλια µε κρούστα καθαρού βάρους από 8 έως και 12 kg»,
— «σε ορθογώνια τεµάχια καθαρού βάρους µικρότερου ή ίσου των 7 kg»
ή
— «σε τεµάχια συσκευασµένα σε κενό ή σε ατµόσφαιρα αδρανούς αέριου, καθαρού βάρους ίσου ή µεγαλύτερου των
150 g και µικρότερου ή ίσου του 1 kg»,
είτε «Τυρί ridder» και ανάλογα µε την περίπτωση:
— «σε τυποποιηµένα κεφάλια µε κρούστα βάρους από 1 έως 2 kg»
ή
— «σε τεµάχια συσκευασµένα σε κενό ή σε ατµόσφαιρα αδρανούς αέριου, µε κρούστα επί της µίας µόνο πλευράς,
καθαρού βάρους ίσου ή µεγαλύτερου των 150 g»·
2. η θέση αριθ. 11 στην οποία αναγράφεται ανάλογα µε την περίπτωση «τουλάχιστον 45 %» ή «τουλάχιστον 60 %»·
3. η θέση αριθ. 14 στην οποία αναγράφεται ανάλογα µε την περίπτωση «τουλάχιστον τρεις µήνες» ή «τουλάχιστον τέσσερις
µήνες».
Η. Όσον αφορά τα τυριά από ορό γάλακτος που αναγράφονται στον αριθµό ποσόστωσης 09.4665 του παραρτήµατος III µέρος
B και υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0406 10 20 και ex 0406 10 80:
1. η θέση αριθ. 7 στην οποία αναγράφεται «Τυριά από ορό γάλακτος».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ

Τρίτες χώρες

Οργνισµός εκδόσεως

Κωδικός ΣΟ και περιγραφή εµπορευµάτων

Αυστραλία

0406 90 01
0406 90 21

Καναδάς

0406 90 21

Ονοµασία

Quarantine

Έδρα

Cheddar και τυριά που προορίζονται
για µεταποίηση

Australian
Service

Inspectión

PO Box 60 World Trade Centre
Melbourne, VIC 3005
Australia
Tél: (61 3) 92 46 67 10
Fax:
(61 3) 92 46 68 00

Cheddar

Departement of Agriculture, Fisheries
and Forestry

Cheddar

Canadian Dairy Commission
Commission canadienne du lait

Ottawa
1525 Carling Avenue
Suite 300
Tél: (1 613) 998 44 92
Fax: (1 613) 988 44 92

Κύπρος

ex 0406 90 29
0406 90 31
ex 0406 90 50
ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Kashkaval
Τυριά από γάλα προβάτου ή βουβάλου
Χαλούµι

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού

1421 Nicosia
Cyprus
Tél: (02) 86 71 00
Fax: (02) 37 51 20

Νορβηγία

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80
0406 30
ex 0406 90 39
ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Τυριά από ορό γάλακτος

Norwegian Agricultural Authority

Postboks 8140 Dep,
NO — 0033 Oslo
Norway
Tél: (47 24) 13 10 00
Fax: (47 24) 13 10 00
e-mail: postmottak@slf.dep.no
imal@slf.dep.no

ex
ex
ex
ex
ex

Βούτυρο
Βούτυρο
Βούτυρο
Τυρί που προορίζεται για µεταποίηση
Cheddar

MAF Food Assurance Authority
Ministry of Agriculture and Forestry

ASB Bank House
101-103 The Terrace
PO Box 2526
Wellington
New Zealand
Tél: (64-4) 471 41 00
Fax: (64-4) 471 42 40

Νέα Ζηλανδία

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0406 90 01
0406 90 21

Τυριά τηγµένα
Jarlsberg — Ridder
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2536/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση, για τρίτη φορά, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1705/98 του Συµβουλίου όσον αφορά
τη διακοπή ορισµένων οικονοµικών σχέσεων µε την Αγκόλα, προκειµένου να παρακινηθεί η «União
Nacional para a Independencia Total de Angola» (UNITΑ) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά
την ειρηνευτική διαδικασία και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2229/97 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1705/98 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουλίου 1998, όσον αφορά τη διακοπή ορισµένων οικονοµικών
σχέσεων µε την Αγκόλα προκειµένου να παρακινηθεί η «União
Nacional para a Independencia Total de Angola» (UNITΑ) να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά την ειρηνευτική διαδικασία
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2229/97 του
Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2231/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 9
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1705/98 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να τροποποιεί τα παραρτήµατα του
κανονισµού βάσει των αποφάσεων που λαµβάνονται είτε από
τις αρµόδιες αρχές των Ηνωµένων Εθνών είτε από την
κυβέρνηση Ενότητας και Εθνικής Συµφιλίωσης της Αγκόλας,
είτε, στην περίπτωση του παραρτήµατος VIII, βάσει πληροφόρησης και κοινοποίησης από τα κράτη µέλη.

(2)

Στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2231/2001,
που αντικαθιστά το παράρτηµα VII του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1705/98, χρειάστηκε να γίνουν διορθώσεις στην
ορθογράφηση κάποιων ονοµάτων. Συνεπώς, το παράρτηµα
VII πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Το παράρτηµα VII
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1705/98 απαριθµεί τα άτοµα
που καλύπτονται από τη δέσµευση κεφαλαίων βάσει του εν
λόγω κανονισµού.

(3)

Το παράρτηµα VIII απαριθµεί τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των αρµόδιων εθνικών αρχών. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας έχει ενηµερώσει την Επιτροπή σχετικά µε αλλαγές στην
ιρλανδική αρµόδια αρχή και συνεπώς το παράρτηµα VIII
πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1705/98 τροποποιείται ως εξής:
α) στο άρθρο VII:
το όνοµα «Chisuku Enriques» αντικαθίσταται από το όνοµα
«Chisuku Henriques»,
το όνοµα «Kalunda Alfonso Figeiredo Pinto» αντικαθίσταται
από το όνοµα «Kalunda Alfonso Figueiredo Pinto»,
το όνοµα «Kanvualuku Julian» αντικαθίσταται από το όνοµα
«Kanyualuku Julian»,
το όνοµα «Kassene Pedro» αντικαθίσταται από το όνοµα «Kassesse Pedro»·
β) στο παράρτηµα VIII:
«Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame St
Dublin 2
τηλ.: (353-1) 671 66 66
και
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt St
Dublin 2
τηλ: (353-1) 408 24 92»
οι ανωτέρω διευθύνσεις προστίθενται στον κατάλογο των αρµόδιων εθνικών αρχών για την Ιρλανδία.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη 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, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 301 της 17.11.2001, σ. 17.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2537/2001/ΕΚΑΧ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό του συντελεστή των εισφορών κατά το οικονοµικό έτος 2002 και για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 3/52/ΕΚΑΧ της αναφερόµενης στο ύψος και στις λεπτοµέρειες εφαρµογής
των εισφορών που προβλέπονται στα άρθρα 49 και 50 της συνθήκης
Άρθρο 2

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως τα άρθρα 49 και 50,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 2 της απόφασης αριθ. 3/52/ΕΚΑΧ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2

Με γνώµονα τις διακυµάνσεις των µέσων τιµών που καταγράφονται κατά την περίοδο αναφοράς, ενδείκνυται να τροποποιηθεί το άρθρο 2 της απόφασης αριθ. 3/52/ΕΚΑΧ της
Ανωτάτης Αρχής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την απόφαση αριθ. 2749/2000/ΕΚΑΧ της Επιτροπής (2).
Οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα εκτιµώνται σε 167 794 520 ευρώ, όπως προκύπτει
από τον επιχειρησιακό προϋπολογισµό του οικονοµικού
έτους 2002. Ο προϋπολογισµός αυτός, ο οποίος εξεδόθη
από την Επιτροπή στις 13 ∆εκεµβρίου 2001 και εµφαίνεται
στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης, προσδιορίζει το
ύψος των πόρων που πρέπει να προκύψουν από τις εισφορές του οικονοµικού έτους 2002, ήτοι 0 εκατ. ευρώ.
Η απόδοση των εισφορών, µε συντελεστή 0,01 % εκτιµάται
σε 5,726 εκατ. ευρώ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η µέση τιµή των προϊόντων επί των οποίων βασίζονται οι
εισφορές καθορίζεται ως εξής, από την 1η Ιανουαρίου 2002
και µετά:
(σε ευρώ/τόνο)
Προϊόντα

Μέση τιµή

Πλίνθοι από λιγνίτη και ηµιοπτάνθρακας λιγνίτη

37,8

Λιθάνθρακας όλων των κατηγοριών

47,4

Χυτοσίδηρος, εκτός εκείνου που προορίζεται για την
παραγωγή πλινθωµάτων

192,15

Χάλυβας σε πλινθώµατα

249,25

Κατεργασµένα προϊόντα και τελικά προϊόντα που
εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης

422,25»

Άρθρο 1
Ο συντελεστής των εισφορών επί της παραγωγής που θα πραγµατοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής καθορίζεται σε 0 %
επί των τιµών που ισχύουν για τη βάση απόληψης των εισφορών.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Η παρούσα απόφαση είναι δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Michaele SCHREYER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ 1 της 30.12.1952, σ. 4/52.
(2) ΕΕ L 318 της 16.12.2000, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΧ ΓΙΑ ΤΟ 2002
(σε ευρώ)
Ανάγκες
Πράξεις που θα χρηµατοδοτηθούν από
τους πόρους του οικονοµικού έτους
(µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις)

1.

∆απάνες διοικητικής λειτουργίας

2.

Ενισχύσεις αναπροσαρµογής (άρθρο 56) (1)

3.

Ενισχύσεις έρευνας (άρθρο 55) ( )

Πόροι

Προβλέψεις

2 794 520
2

Πόροι του οικονοµικού έτους

1.

Τρέχοντες πόροι

64 000 000

1.1 Προϊόν των εισφορών µε συντελεστή 0,00 %

72 000 000

1.2 Καθαρό υπόλοιπο

52 000 000

1.3 Πρόστιµα και προσαυξήσεις λόγω υπερηµερίας

3.2 Έρευνα στον τοµέα του άνθρακα

20 000 000

1.4 ∆ιάφορα

Κοινωνικά µέτρα στον τοµέα του άνθρακα
(άρθρο 56)

Σύνολο προϋπολογισµού

29 000 000

167 794 520

p.m.
31 000 000

3.1 Έρευνα στον τοµέα του χάλυβα
4.

Προβλέψεις

p.m.
1 000 000

2.

Ακύρωση των ανειληµµένων υποχρεώσεων
που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εκτελεστούν

17 000 000

3.

Χρησιµοποίηση των προβλέψεων για χρηµατοδότηση του ΕΠ και της ΕΚΑΧ

118 794 520

Σύνολο προϋπολογισµού

167 794 520

(1) Η ενδεικτική κατανοµή των ενισχύσεων αναπροσαρµογής είναι 31 εκατ. ευρώ για τους εργαζόµενους στον τοµέα του άνθρακα και 33 εκατ. ευρώ για τους εργαζόµενους στον τοµέα
του χάλυβα.
(2) Συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης σχεδίων µε επίπτωση στον τοµέα της τεχνικής καταπολέµησης των οχλήσεων στους χώρους εργασίας και στο περιβάλλον των
εγκαταστάσεων χαλυβουργίας και της βιοµηχανικής υγιεινής και ασφάλειας στα ορυχεία (για ενδεικτικά ποσά 4 και 3 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2538/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη διαχείριση ποσοστώσεων για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που καθορίστηκαν µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συµβουλίου για το έτος 2002
τις ποσότητες που κατανέµονται ανά επιχειρηµατία βάσει
αυτής της µεθόδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(6)

Για να διασφαλιστεί κάποιος βαθµός συνέχειας στο εµπόριο
καθώς και µια αποτελεσµατική διαχείριση της ποσόστωσης,
καθίσταται ενδεδειγµένη η χορήγηση στους επιχειρηµατίες
της δυνατότητας να υποβάλουν, για το έτος 2002, αίτηση
για αρχική άδεια εισαγωγής ποσότητας ισοδύναµης µε
εκείνη που εισήγαγαν κατά το 2001.

(7)

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη χρησιµοποίηση των ποσοτήτων,
θα πρέπει να επιτραπεί σε κάθε επιχείρηση που χρησιµοποίησε το 50 % τουλάχιστον της ποσότητας που αφορούσε
η άδεια, να υποβάλει αίτηση για πρόσθετη ποσότητα υπό
την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ακόµα διαθέσιµες ποσότητες
στις ποσοστώσεις.

(8)

Για λόγους υγιούς διαχείρισης, είναι σκόπιµο να οριστεί η
διάρκεια ισχύος των αδειών εισαγωγής σε εννέα µήνες από
την ηµεροµηνία έκδοσης, αλλά έως το τέλος του έτους το
αργότερο. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εκδίδουν άδειες
εισαγωγής µόνον αφότου ειδοποιηθούν από την Επιτροπή
ότι υπάρχουν διαθέσιµες ποσότητες και µόνον εφόσον ο
επιχειρηµατίας µπορεί να αποδείξει την ύπαρξη συµβάσεως
και να βεβαιώσει (εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό)
ότι δεν έχει ακόµα λάβει κοινοτική άδεια εισαγωγής βάσει
του παρόντος κανονισµού για τη συγκεκριµένη κατηγορία
και χώρα. Μετά από αίτηση των εισαγωγέων, οι αρµόδιες
εθνικές αρχές θα ήταν σκόπιµο να εξουσιοδοτούνται,
ωστόσο, να παρατείνουν κατά τρεις µήνες, ως τις 31 Μαρτίου 2003, την ισχύ των αδειών οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί κατά το 50 % τουλάχιστον κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης για παράταση.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, περί της θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις εισαγωγές
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισµένες τρίτες χώρες, τα
οποία δεν καλύπτονται από διµερείς συµφωνίες, πρωτόκολλα ή
άλλους διακανονισµούς, ή άλλους κοινοτικούς κανόνες εισαγωγής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2245/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 6 και το άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 517/94 καθιέρωσε ποσοτικούς
περιορισµούς κατά την εισαγωγή ορισµένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών
που κατανέµονται βάσει της αρχής προτεραιότητας.

(2)

Βάσει του εν λόγω κανονισµού, είναι δυνατόν, σε ορισµένες
περιπτώσεις, να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές µέθοδοι
κατανοµής για τη διαίρεση των ποσοστώσεων σε τµήµατα ή
να καθοριστεί ένα µέρος συγκεκριµένου ποσοτικού ορίου
αποκλειστικά για τις αιτήσεις που τεκµηριώνονται βάσει
απόδειξης των αποτελεσµάτων προηγούµενων εισαγωγών.

(3)

Για να µην διαταραχθεί άσκοπα η συνεχής ροή των συναλλαγών, είναι σκόπιµο να θεσπιστούν, πριν από την έναρξη
του έτους ποσόστωσης, κανόνες διαχείρισης των ποσοστώσεων που καθορίστηκαν για το έτος 2002.

(4)

(5)

Τα µέτρα που θεσπίστηκαν σε προηγούµενα έτη, όπως αυτά
που περιέχονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2833/2000 της
Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για θέσπιση
κανόνων διαχείρισης και κατανοµής ορισµένων ποσοστώσεων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που καθορίστηκαν για το έτος 2001 σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
517/94 (3), αποδείχθηκαν ικανοποιητικά και, συνεπώς, είναι
σκόπιµο να θεσπιστούν πανοµοιότυπες ρυθµίσεις για το
2002.
Για να εξυπηρετηθεί ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός επιχειρηµατιών θεωρείται, συνεπώς, σκόπιµο να καταστεί ελαστικότερη η µέθοδος κατανοµής που βασίζεται στην αρχή
της προτεραιότητας, µε τον καθορισµό ανωτάτων ορίων για

(1) ΕΕ L 67 της 10.3.1994, σ. 1.
(2) ΕΕ L 303 της 20.11.2001, σ. 17.
(3) ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 20.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση για το έτος
2002 κανόνων για τη διαχείριση ποσοτικών ποσοστώσεων για τις
εισαγωγές ορισµένων κλωστοϋφαντουργικών ειδών που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα ΙΙΙΒ και IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
517/94.
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Άρθρο 2
Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 κατανέµονται βάσει
της αρχής προτεραιότητας σύµφωνα µε τη χρονολογική σειρά
παραλαβής από την Επιτροπή των κοινοποιήσεων, εκ µέρους των
κρατών µελών, των αιτήσεων των επιµέρους επιχειρηµατιών για
ποσότητες που δεν υπερβαίνουν, ανά επιχείρηση, τις µέγιστες
ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Εντούτοις, οι εν λόγω µέγιστες ποσότητες δεν ισχύουν για τους
επιχειρηµατίες οι οποίοι, κατά την πρώτη τους αίτηση για το έτος
2002 για κάθε κατηγορία και για κάθε ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα,
µπορούν να αποδείξουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, βάσει των
αδειών εισαγωγής που τους χορηγήθηκαν για το έτος 2001, ότι
εισήγαγαν ποσότητες που υπερβαίνουν τις µέγιστες ποσότητες που
καθορίζονται για κάθε κατηγορία.
Στους εν λόγω επιχειρηµατίες, οι αρµόδιες αρχές δύνανται να
επιτρέπουν εισαγωγές που δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που
εισήχθησαν το 2001 από τις συγκεκριµένες τρίτες χώρες και τις
συγκεκριµένες κατηγορίες, υπό τον όρο ότι η ποσότητα της
ποσόστωσης επαρκεί.

22.12.2001

αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής από τις 10.00 της 3ης
Ιανουαρίου 2002, ώρα Βρυξελλών.
2.
Οι αρµόδιες εθνικές αρχές εκδίδουν άδειες µόνον αφότου
ειδοποιηθούν από την Επιτροπή ότι υπάρχουν διαθέσιµες ποσότητες σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 517/94.
Εκδίδουν άδειες µόνον εφόσον η επιχείρηση:
α) αποδεικνύει την ύπαρξη συµβάσεως που αφορά την προµήθεια
των εµπορευµάτων και
β) βεβαιώνει γραπτώς ότι, όσον αφορά τις σχετικές κατηγορίες και
τις ενδιαφερόµενες χώρες:
i) δεν της έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του παρόντος κανονισµού ή
ii) της έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του παρόντος κανονισµού
αλλά έχει χρησιµοποιήσει το 50 % τουλάχιστον αυτής.

Άρθρο 3

3.
Η διάρκεια ισχύος των αδειών εισαγωγής ανέρχεται σε εννέα
µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης, αλλά µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2002 το αργότερο.

Κάθε εισαγωγέας που χρησιµοποίησε το 50 % ή περισσότερο της
ποσότητας που του χορηγήθηκε δυνάµει του παρόντος κανονισµού, µπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για την ίδια κατηγορία και
την ίδια χώρα καταγωγής, για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τις
µέγιστες ποσότητες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.

Οι αρµόδιες εθνικές αρχές, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν, µετά από αίτηση του εισαγωγέα, για τρεις µήνες την ισχύ
των αδειών που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά το 50 % τουλάχιστον
κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης παράτασης.

Άρθρο 4
1.
Οι αρµόδιες εθνικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ποσότητες τις οποίες αφορούν οι

Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

22.12.2001
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Μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2

Τρίτη χώρα

Βόρεια Κορέα

Κατηγορία

Μονάδα

Μέγιστη ποσότητα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
26
27
28
29
31
36
37
39
59
61
68
69
70
73
74
75
76
77
78
83
87
109
117
118
142
151Α
151Β
161

Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Χιλιόγραµµα
Ζεύγη
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Χιλιόγραµµα
Τεµάχια
Χιλιόγραµµα
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
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Τρίτη χώρα

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας

22.12.2001

Κατηγορία

Μονάδα

Μέγιστη ποσότητα

1
2
2α
3
5
6
7
8
9
15
16
67

Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Χιλιόγραµµα
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια
Χιλιόγραµµα
Τεµάχια
Τεµάχια
Χιλιόγραµµα

20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2539/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 περί των λεπτοµερειών εφαρµογής του
καθεστώτος σχετικά µε την εφαρµογή των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών
Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιµων στοιχείων για το 1998, 1999 και 2000, πρέπει να τροποποιηθεί
ο όγκος ενεργοποίησης των πρόσθετων δασµών για τα
κολοκυθάκια, τα λεµόνια, τα µήλα και τα αχλάδια.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 911/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 33 παράγραφος 4,
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1555/96 της Επιτροπής ( ), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2135/2001 (4), προβλέπει έλεγχο της εισαγωγής των
προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµά του. Ο έλεγχος
αυτός πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που
προβλέπονται στο άρθρο 308δ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 993/2001 (6).
3

Για την εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συµφωνίας για τη γεωργία (7), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των
πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(3)

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 αντικαθίσταται
από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

297
129
193
287
253
141
336

της
της
της
της
της
της
της

21.11.1996, σ. 1.
11.5.2001, σ. 3.
3.8.1996, σ. 1.
31.10.2001, σ. 19.
11.10.1993, σ. 1.
28.5.2001, σ. 1.
23.12.1994, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, η περιγραφή των εµπορευµάτων έχει µόνο
ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρµογής των πρόσθετων δασµών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από την
εµβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίσταται τη στιγµή της έκδοσης του παρόντος κανονισµού. Στην περίπτωση που υπάρχει ex,
πριν από τον κωδικό ΣΟ, το πεδίο εφαρµογής των πρόσθετων δασµών προσδιορίζεται από την εµβέλεια του κωδικού ΣΟ καθώς
και από την αντίστοιχη περίοδο εφαρµογής.

Αύξων αριθµός

78.0015

Κωδικός ΣΟ

ex 0702 00 00

Περιγραφή εµπορευµάτων

Περίοδοι εφαρµογής

Τοµάτες

— 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου

78.0020
78.0065

— 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεµβρίου
ex 0707 00 05

Αγγούρια

— 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

78.0075

— 1η Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου

78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

Όγκος
ενεργοποίησης
(σε τόνους)

718 828
1 174 823
11 881
6 621

Αγκινάρες

— 1η Νοεµβρίου έως 30 Ιουνίου

69 158

Κολοκυθάκια

— 1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου

82 028

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Πορτοκάλια

— 1η ∆εκεµβρίου έως 31 Μαΐου

78.0120

ex 0805 20 10

Κληµεντίνες

— 1η Νοεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

85 146

78.0130

ex
ex
ex
ex

Μανταρίνια (συµπεριλαµβανοµένων των
tangerines και των satsumas)· wilkings
και παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών

— 1η Νοεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

93 931

78.0155

ex 0805 30 10

Λεµόνια

— 1η Ιουνίου έως 31 ∆εκεµβρίου

162 700

— 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

46 783

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

78.0160

758 268

78.0170

ex 0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

— 21 Ιουλίου έως 20 Νοεµβρίου

205 769

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Μήλα

— 1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου

881 540

— 1η Σεπτεµβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου

35 471

78.0180
78.0220

ex 0808 20 50

Αχλάδια

78.0235

— 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

219 058

— 1η Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου

126 370

78.0250

ex 0809 10 00

Βερίκοκα

— 1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

178 499

78.0265

ex 0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

— 21 Μαΐου έως 10 Αυγούστου

153 116

78.0270

ex 0809 30

Ροδάκινα, συµπεριλαµβανοµένων
brugnons και νεκταρινιών

— 11 Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου

255 305

78.0280

ex 0809 40 05

∆αµάσκηνα

των

— 11 Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου

54 177»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2540/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 όσον αφορά τους ελέγχους τήρησης των
προδιαγραφών στο στάδιο της εισαγωγής που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών
τίδων, ανεξαρτήτως του βάρους τους, που εµφανίζουν
µικρούς κινδύνους µη καταλληλότητας. ∆εδοµένου ότι ορισµένες αιτήσεις τρίτων χωρών είναι στο στάδιο της εξέτασης
και είναι δυνατόν να αναγνωριστούν κατά τη διάρκεια του
πρώτου εξαµήνου 2002, πρέπει να περιοριστεί η διεύρυνση
αυτή έως τις 30 Ιουνίου 2002.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών 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
οπωροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2379/2001 (4), προβλέπει στα άρθρα 6 και
7, τις διατάξεις που εφαρµόζονται στο στάδιο της εισαγωγής, ειδικότερα τη δυνατότητα για την Επιτροπή να
αναγνωρίζει τις εργασίες ελέγχου που πραγµατοποιούνται
στις τρίτες χώρες στο στάδιο της εξαγωγής, καθώς και τις
γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εισαγωγές που δεν
έχουν ελεγχθεί στις τρίτες χώρες στο στάδιο της εξαγωγής.

(1)

∆εδοµένου ότι η Επιτροπή δεν έχει αναγνωρίσει τις εργασίες
ελέγχου παρά σε µία µόνο τρίτη χώρα, πρέπει να διευρυνθεί
προσωρινά το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 του εν λόγω κανονισµού στο σύνολο των παρ-

(2)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Έως τις 30 Ιουνίου 2002, οι αρµόδιοι οργανισµοί ελέγχου στο
στάδιο της εισαγωγής µπορούν να εφαρµόσουν τις διατάξεις που
προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1148/2001 σε κάθε παρτίδα για την οποία θεωρούν ότι οι
κίνδυνοι µη καταλληλότητας είναι περιορισµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από την
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

297
129
156
321

της
της
της
της

21.11.1996, σ. 1.
11.5.2001, σ. 3.
13.6.2001, σ. 9.
6.12.2001, σ. 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2541/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2125/95 για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των
δασµολογικών ποσοστώσεων που εφαρµόζονται στις κονσέρβες µανιταριών και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1921/95 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών κατά την εισαγωγή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά
σαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού για τα γεωργικά
προϊόντα (9).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου,της 28ης
Οκτωβρίου 1996,περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τοµέα των
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1239/
2001 (2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 15
παράγραφος 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2125/95 τροποποιείται ως εξής:

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1921/95 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
308/2001 (4), θέσπισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών κατά την εισαγωγή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά και καθόρισε έναν κατάλογο προϊόντων που υπόκεινται στο
καθεστώς αυτό. Ο στόχος του καθεστώτος αυτού είναι να
επιτραπεί στην Επιτροπή µία συνεχής παρακολούθηση των
εισαγωγών των σχετικών προϊόντων µε σκοπό τη διευκόλυνση της θέσπισης των κατάλληλων µέτρων σε περίπτωση
διαταραχής ή απειλής διαταραχής της αγοράς της Κοινότητας. Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί κατά λιγότερο
περιοριστικό τρόπο για τους εµπορευόµενους µέσω µιας
επίβλεψης σύµφωνης προς το άρθρο 308δ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993,
για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη
θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 993/
2001 (6). Πρέπει κατά συνέπεια να προβλεφθεί παρέκκλιση
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1921/95.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2125/95 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1995, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων που εφαρµόζονται
στις κονσέρβες µανιταριών (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2858/2000 (8), παραπέµπει σε διάφορες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1921/95. Πρέπει, κατά συνέπεια, µε την επιφύλαξη ειδικών
διατάξεων που θα καθορισθούν, να αντικατασταθεί η εν
λόγω παραποµπή στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000
της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών ει-

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L

297 της 21.11.1996, σ. 29.
171 της 26.6.2001, σ. 1.
185 της 4.8.1995, σ. 10.
44 της 15.2.2001, σ. 33.
253 της 11.10.1993, σ. 1.
141 της 28.5.2001, σ. 1.
212 της 7.9.1995, σ. 16.
332 της 28.12.2000, σ. 59.

Άρθρο 1

1. το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
1.
Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της
Επιτροπής (1) εφαρµόζονται στο καθεστώς που θεσπίζεται από
τον παρόντα κανονισµό, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεών του.
2.
Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι
εννέα µήνες από την ηµεροµηνία της πραγµατικής έκδοσης
τους, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, χωρίς ωστόσο να µπορεί να
υπερβεί την 31η ∆εκεµβρίου του σχετικού έτους.
3.
Το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 15
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 είναι 24
ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους.
4.
Στο τετραγωνίδιο 8 της αίτησης πιστοποιητικού και του
πιστοποιητικού εισαγωγής, αναγράφεται η χώρα καταγωγής και
η ένδειξη “ναι” σηµειώνεται µε σταυρό. Το πιστοποιητικό εισαγωγής ισχύει µόνο για τις εισαγωγές γωγής της αναγραφόµενης
χώρας.
(1) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.»
2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.
Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά
εισαγωγής δεν είναι µεταβιβάσιµα κατά παρέκκλιση από το
άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.»
3. Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις
ποσότητες, για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά εισαγωγής, σύµφωνα µε τον ακόλουθο ρυθµό:
— κάθε Τετάρτη για τις αιτήσεις που κατατίθενται τη ∆ευτέρα και την Τρίτη,
(9) ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 19.
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— κάθε Παρασκευή για τις αιτήσεις που κατατίθενται την
Τετάρτη και την Πέµπτη,
— κάθε ∆ευτέρα για τις αιτήσεις που κατατίθενται την
Παρασκευή της προηγούµενης εβδοµάδας.
Οι ανακοινώσεις αυτές κατανέµονται κατά προϊόν, σύµφωνα
µε τη συνδυασµένη ονοµατολογία, και κάνουν διάκριση των
ποσοτήτων που ζητούνται βάσει το άρθρου 4 παράγραφος 1
στοιχείο α) ή στοιχείο β) αντίστοιχα.»
4. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9

L 341/81

πλήρης εισαγωγικός δασµός που προβλέπεται στο κοινό
δασµολόγιο.»
Άρθρο 2
1.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1921/95 καταργείται.

2.
Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, τα πιστοποιητικά
εισαγωγής που εκδίδονται βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1921/95 ακυρώνονται για τις ποσότητες που δεν έχουν καταλογισθεί κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
κανονισµού. Η εγγύηση αποδεσµεύεται.

1.
Εφαρµόζεται το άρθρο 35 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000.

Άρθρο 3

2.
Για τις ποσότητες που εισάγονται στο πλαίσιο του
ορίου ανοχής που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000, εισπράττεται

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2542/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων για το 2002 για εισαγόµενα προς την Κοινότητα
προϊόντα καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Σλοβακίας, Ρουµανίας, Ουγγαρίας και Βουλγαρίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, περί καθορισµού του καθεστώτος συναλλαγών
για ορισµένα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη µεταποίηση
γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 7 παράγραφος 2,
την απόφαση 98/707/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου
1998, περί συνάψεως του πρωτοκόλλου προσαρµογής των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, αφετέρου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη η
προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της
Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα αποτελέσµατα των γεωργικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, περιλαµβανοµένων των βελτιώσεων του
ισχύοντος προτιµησιακού καθεστώτος (3), και ιδίως των άρθρων 2
και 6 του πρωτοκόλλου προσαρµογής,
την απόφαση 98/638/ΕΚ του Συµβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου
1998, σχετικά µε τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρµογή
των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και
της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου, προκειµένου να ληφθούν
υπόψη η προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσµατα των γεωργικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, περιλαµβανοµένων των βελτιώσεων του υφισταµένου προτιµησιακού καθεστώτος (4), και
κυρίως των άρθρων 2 και 6 του πρωτοκόλλου προσαρµογής,
την απόφαση 98/626/ΕΚ του Συµβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου
1998, για τη σύναψη πρωτοκόλλου προσαρµογής των εµπορικών
πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας,
αφετέρου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη η προσχώρηση της
∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσµατα των γεωργικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, περιλαµβανοµένων των βελτιώσεων του ισχύοντος προτιµησιακού καθεστώτος (5), και ιδίως τα άρθρα 2 και 5 του πρωτοκόλλου προσαρµογής,
την απόφαση 99/67/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου
1998, σχετικά µε τη σύναψη του πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός,
και της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου, προκειµένου να
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

318
298
341
306
301

της
της
της
της
της

20.12.1993,
25.11.2000,
16.12.1998,
16.11.1998,
11.11.1998,

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

18.
5.
1.
1.
1.

ληφθούν υπόψη η προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας,
της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσµατα των γεωργικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, περιλαµβανοµένης
της βελτίωσης του ισχύοντος προτιµησιακού καθεστώτος (6), και
ιδίως τα άρθρα 2 και 5 του πρωτοκόλλου προσαρµογής,
την απόφαση 99/278/ΕΚ του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου
1999, σχετικά µε τη σύναψη του πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός,
και της Βουλγαρίας, αφετέρου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη η
προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της
Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα αποτελέσµατα των γεωργικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, περιλαµβανοµένης της βελτίωσης του
ισχύοντος προτιµησιακού καθεστώτος (7), και ιδίως τα άρθρα 2 και
5 του πρωτοκόλλου προσαρµογής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3, σχετικά µε τις εµπορικές συναλλαγές µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρµογής της ευρωπαϊκής
συµφωνίας µε την Τσεχική ∆ηµοκρατία, προβλέπει τη
χορήγηση ετήσιων δασµολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές προϊόντων που κατάγονται από την υπόψη χώρα.

(2)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3, σχετικά µε τις εµπορικές συναλλαγές µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρµογής της ευρωπαϊκής
συµφωνίας µε τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, προβλέπει τη
χορήγηση ετήσιων δασµολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές προϊόντων που κατάγονται από την υπόψη χώρα.

(3)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3, σχετικά µε τις εµπορικές συναλλαγές µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρµογής της ευρωπαϊκής
συµφωνίας µε τη Ρουµανία, προβλέπει τη χορήγηση ετήσιων
δασµολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές προϊόντων
που κατάγονται από την υπόψη χώρα.

(4)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3, σχετικά µε τις εµπορικές συναλλαγές µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρµογής της ευρωπαϊκής
συµφωνίας µε τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, προβλέπει τη
χορήγηση ετήσιων δασµολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές προϊόντων που κατάγονται από την υπόψη χώρα.

(5)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3, σχετικά µε τις εµπορικές συναλλαγές µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρµογής της ευρωπαϊκής
συµφωνίας µε τη Βουλγαρία, προβλέπει τη χορήγηση ετήσιων δασµολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές
προϊόντων που κατάγονται από την υπόψη χώρα.

(6) ΕΕ L 28 της 2.2.1999, σ. 1.
(7) ΕΕ L 112 της 24.4.1999, σ. 1.

22.12.2001
(6)

(7)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Με τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της
2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1), xxx text missing xxx (2) έχουν κωδικοποιηθεί οι
διατάξεις διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων που
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν µε βάση τη χρονολογική
σειρά των ηµεροµηνιών αποδοχής των διασαφήσεων για τη
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Τα προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισµό µέτρα είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης οριζόντιων
θεµάτων σχετικών µε το εµπόριο µεταποιηµένων γεωργικών
προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ετήσιες ποσοστώσεις για εισαγωγές προϊόντων που κατάγονται
από την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Ρουµανία, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας και την Βουλγαρία, οι οποίες εµφαίνονται

L 341/83

αντιστοίχως στα παραρτήµατα I, II, III, IV και V του παρόντος
κανονισµού, ανοίγονται από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31 ∆εκεµβρίου 2002 σύµφωνα µε τους όρους τους προβλεπόµενους στα
αντίστοιχα παραρτήµατα.
Άρθρο 2
Η διαχείριση των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων του άρθρου 1 γίνεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 308 α έως 308 γ του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2454/93.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσιεύσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 141 της 28.5.2001, σ. 1.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

22.12.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αύξων αριθµός

09.5417

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

0403 10 51 έως
0403 10 99

Γιαούρτια αρωµατισµένα ή µε προσθήκη
φρούτων ή κακάου

0403 90 71 έως
0403 90 99

Άλλα, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων
ή κακάου

0405 20 10
0405 20 30

Γαλακτεροί πολτοί για άλειµµα µε κβ περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες ≥ 39 % και < 75 %

1517 10 10

Μαργαρίνη, µη συµπεριλαµβανοµένης της
ρευστής µαργαρίνης, περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες του γάλακτος ≥ 10 % κβ και < 15 %
κβ

1517 90 10

Άλλα, περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες του
γάλακτος ≥ 10 % κβ και < 15 % κβ

ex 1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (συµπεριλαµβάνεται η λευκή σοκολάτα), εξαιρουµένων των
εκχυλισµάτων γλυκόρριζας περιεκτικότητας σε
σακχαρόζη > 10 % κβ, χωρίς προσθήκη άλλων
υλών, του κωδικού ΣΟ 1704 90 10

ex 1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο, εξαιρουµένων
των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1806 10 15

ex 1901

Εκχυλίσµατα βύνης· παρασκευάσµατα διατροφής από άλευρα, σιµιγδάλια, άµυλα κάθε
είδους ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν κακάο σε περιεκτικότητα < 40 % κβ, υπολογιζόµενη επί ύλης
από την οποία έχει αφαιρεθεί όλο το λίπος,
που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού. Παρασκευάσµατα διατροφής των
κωδικών 0401 έως 0404, που δεν περιέχουν
κακάο ή που περιέχουν κακάο σε περιεκτικότητα < 5 % κβ, υπολογιζόµενη επί ύλης από
την οποία έχει αφαιρεθεί όλο το λίπος, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού,
εξαιρουµένων των προϊόντων του κωδικού ΣΟ
1901 90 91

ex 1902

Ζυµαρικά, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα ή
αλλιώς παρασκευασµένα, εξαιρουµένων των
παραγεµισµένων των κωδικών ΣΟ 1902 20 10
και 1902 20 30· κουσκούς, έστω και παρασκευασµένο

1903 00 00

Ταπιόκα και υποκατάστατα αυτής παρασκευασµένα από άµυλα, υπό µορφή νιφάδων,
θρόµβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή σε
άλλες παρεµφερείς µορφές

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά, λαµβανόµενα µε διόγκωση ή φρύξη [καλαµπόκι σε
νιφάδες (κορν-φλέικς)]· δηµητριακά (άλλα από
το καλαµπόκι) σε κόκκους ή υπό µορφή
νιφάδων ή άλλων κόκκων επεξεργασµένων
(εξαιρούνται άλευρα και σιµιγδάλια), προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

Ποσόστωση
για το 2002

∆ασµολογικός
συντελεστής

5 436 000 ευρώ

0 + ΜΓΣ (1)

22.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αύξων αριθµός

09.5417
(συνέχεια)

Κωδικός ΣΟ

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου·
όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες,
ξηραµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε
είδους σε φύλλα και παρεµφερή προϊόντα

2101 12 98

Παρασκευάσµατα µε βάση εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ ή µε βάση
τον καφέ, µη υπαγόµενα στον κωδικό ΣΟ
2101 12 92

ex 2101 20 98

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση
τα εν λόγω εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και
συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ, µη υπαγόµενα
στους κωδικούς ΣΟ 2101 20 20 και
2101 20 92 µε εξαίρεση τα προϊόντα εκείνα
που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε
είδους, ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο
του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη, ισογλυκόζη,
λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε
είδους

2101 30 19

Φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ

2101 30 99

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
φρυγµένων υποκατάστατων του καφέ, εξαιρουµένων εκείνων του φρυγµένου κιχωρίου

2102 10 31
2102 10 39

Ζύµες αρτοποίησης

2105 00

Παγωτά έστω και αν περιέχουν κακάο

ex 2106

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

ex 3302 10

09.5641

Περιγραφή των εµπορευµάτων

L 341/85
Ποσόστωση
για το 2002

∆ασµολογικός
συντελεστής

314 τόνοι

0%

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, άλλα
από εκείνα των κωδικών ΣΟ 2106 10 20,
2106 90 20 και 2106 90 92 και άλλα από τα
σιρόπια ζάχαρης, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη
χρωστικών
Ποτά µη αλκοολούχα, εξαιρουµένων των
χυµών φρούτων ή λαχανικών της κλάσης
2009, που περιέχουν προϊόντα των κλάσεων
0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες προερχόµενες
από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404
Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (συµπεριλαµβάνονται τα αλκοολικά διαλύµατα) µε
βάση µία ή περισσότερες από τις ουσίες αυτές,
των τύπων που χρησιµοποιούνται στην ποτοποιία:

3302 10 29

– – – – – άλλα

1516 20 10

Ρετσινόλαδα υδρογονωµένα («opal-wax»)

(1) ΜΓΣ = µειωµένες γεωργικές συνιστώσες, υπολογιζόµενες επί των βασικών ποσών του πρωτοκόλλου 3 της συµφωνίας και εφαρµοζόµενες εντός
των ποσοτικών ορίων των ποσοστώσεων. Οι ΜΓΣ υπόκεινται στον µέγιστο δασµό που προβλέπεται, κατά περίπτωση, στο κοινό δασµολόγιο.
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22.12.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Αύξων αριθµός

09.5417

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

0403 10 51 έως
0403 10 99

Γιαούρτια αρωµατισµένα ή µε προσθήκη
φρούτων ή κακάου

0403 90 71 έως
0403 90 99

Άλλα, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων
ή κακάου

0405 20 10
0405 20 30

Γαλακτεροί πολτοί για άλειµµα µε κβ περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες ≥ 39 % και < 75 %

1517 10 10

Μαργαρίνη, µη συµπεριλαµβανοµένης της
ρευστής µαργαρίνης, περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες του γάλακτος > 10 % κβ και ≤ 15 %
κβ

1517 90 10

Άλλα, περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες του
γάλακτος > 10 % κβ και ≤ 15 % κβ

ex 1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (συµπεριλαµβάνεται η λευκή σοκολάτα), εξαιρουµένων των
εκχυλισµάτων γλυκόρριζας περιεκτικότητας σε
σακχαρόζη > 10 % κβ, χωρίς προσθήκη άλλων
υλών, του κωδικού ΣΟ 1704 90 10

ex 1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο, εξαιρουµένων
των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1806 10 15

ex 1901

Εκχυλίσµατα βύνης· παρασκευάσµατα διατροφής από άλευρα, σιµιγδάλια, άµυλα κάθε
είδους ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν κακάο σε περιεκτικότητα < 40 % κβ, υπολογιζόµενη επί ύλης
από την οποία έχει αφαιρεθεί όλο το λίπος,
που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού· παρασκευάσµατα διατροφής των
κωδικών 0401 έως 0404, που δεν περιέχουν
κακάο ή που περιέχουν κακάο σε περιεκτικότητα < 5 % κβ, υπολογιζόµενη επί ύλης από
την οποία έχει αφαιρεθεί όλο το λίπος, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού,
εξαιρουµένων των προϊόντων του κωδικού ΣΟ
1901 90 91

ex 1902

Ζυµαρικά, έστω και ψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, εξαιρουµένων των παραγεµισµένων των κωδικών ΣΟ 1902 20 10 και
1902 20 30· κουσκούς, έστω και παρασκευασµένο

1903 00 00

Ταπιόκα και υποκατάστατα αυτής παρασκευασµένα από άµυλα, υπό µορφή νιφάδων,
θρόµβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή σε
άλλες παρεµφερείς µορφές

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά, λαµβανόµενα µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε
νιφάδες (κορν-φλέικς)]· δηµητριακά (άλλα από
το καλαµπόκι) σε κόκκους ή υπό µορφή
νιφάδων ή άλλων κόκκων επεξεργασµένων
(εξαιρούνται άλευρα και σιµιγδάλια), προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

Ποσόστωση
για το 2002

∆ασµολογικός
συντελεστής

2 718 000 ευρώ

0 + ΜΓΣ (1)

22.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αύξων αριθµός

09.5417
(συνέχεια)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου·
όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες,
ξηραµµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε
είδους σε φύλλα και παρεµφερή προϊόντα

2101 12 98

Παρασκευάσµατα µε βάση εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ ή µε βάση
τον καφέ, µη υπαγόµενα στον κωδικό ΣΟ
2101 12 92

ex 2101 20 98

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση
τα εν λόγω εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και
συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ, µη υπαγόµενα
στους κωδικούς ΣΟ 2101 20 20 και
2101 20 92 µε εξαίρεση τα προϊόντα εκείνα
που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε
είδους, ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο
του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη, ισογλυκόζη,
λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε
είδους

2101 30 19

Φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ

2101 30 99

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
φρυγµένων υποκατάστατων του καφέ, εξαιρουµένων εκείνων του φρυγµένου κιχωρίου

2102 10 31
2102 10 39

Ζύµες αρτοποίησης

2105 00

Παγωτά έστω και αν περιέχουν κακάο

ex 2106

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

ex 3302 10

3302 10 29

L 341/87
Ποσόστωση
για το 2002

∆ασµολογικός
συντελεστής

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, άλλα
από εκείνα των κωδικών ΣΟ 2106 10 20,
2106 90 20 και 2106 90 92 και άλλα από τα
σιρόπια ζάχαρης, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη
χρωστικών
Ποτά µη αλκοολούχα, εξαιρουµένων των
χυµών φρούτων ή λαχανικών της κλάσης
2009, που περιέχουν προϊόντα των κλάσεων
0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες προερχόµενες
από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404
Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (συµπεριλαµβάνονται τα αλκοολικά διαλύµατα) µε
βάση µία ή περισσότερες από τις ουσίες αυτές,
των τύπων που χρησιµοποιούνται στην ποτοποιία:
– – – – – άλλα

(1) ΜΓΣ = µειωµένες γεωργικές συνιστώσες, υπολογιζόµενες επί των βασικών ποσών του πρωτοκόλλου 3 της συµφωνίας και εφαρµοζόµενες εντός
των ποσοτικών ορίων των ποσοστώσεων. Οι ΜΓΣ υπόκεινται στον µέγιστο δασµό που προβλέπεται, κατά περίπτωση, στο κοινό δασµολόγιο.

L 341/88

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

22.12.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Αύξων αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ποσόστωση για το
2002
(σε τόνους)

∆ασµολογικός
συντελεστής (1)

09.5431

ex 1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (συµπεριλαµβάνεται η λευκή σοκολάτα), εξαιρουµένων των
εκχυλισµάτων γλυκόρριζας περιεκτικότητας σε
σακχαρόζη > 10 % κβ, χωρίς προσθήκη άλλων
υλών, του κωδικού ΣΟ 1704 90 10 (2)

2 100

0 + ΜΓΣ

09.5433

ex 1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο (2) εξαιρουµένων
των προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1806 10 15
και 1806 20 70

1 500

0 + ΜΓΣ

09.5435

ex 1902

Ζυµαρικά, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα ή
αλλιώς παρασκευασµένα, εξαιρουµένων των
παραγεµισµένων των κωδικών ΣΟ 1902 20 10
και 1902 20 30· κουσκούς, έστω και παρασκευασµένο

600

0 + ΜΓΣ

09.5437

ex 1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά, λαµβανόµενα µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε
νιφάδες (κορν-φλέικς)]· δηµητριακά (άλλα από
το καλαµπόκι) σε κόκκους ή υπό µορφή
νιφάδων ή άλλων κόκκων επεξεργασµένων
(εξαιρούνται άλευρα και σιµιγδάλια), προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, εξαιρουµένων των προϊότων του κωδικού ΣΟ
1904 20 10

438

0 + ΜΓΣ

09.5439

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου·
όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες,
ξηραµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε
είδους σε φύλλα και παρεµφερή προϊόντα

1 875

0 + ΜΓΣ

09.5441

2101 30 19

Φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ

163

0 + ΜΓΣ

2101 30 99

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
φρυγµένων υποκατάστατων του καφέ, εξαιρουµένων εκείνων του φρυγµένου κιχωρίου

09.5443

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

114

0 + ΜΓΣ

09.5445

0405 20 10
0405 20 30

Γαλακτεροί πολτοί για άλειµµα µε κβ περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες ≥ 39 % και < 75 %

1 050

0 + ΜΓΣ

ex 2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, άλλα
από εκείνα των κωδικών ΣΟ 2106 10 20,
2106 90 20 και 2106 90 92 και άλλα από τα
σιρόπια ζάχαρης, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη
χρωστικών (2)

ex 3302 10

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (συµπεριλαµβάνονται τα αλκοολικά διαλύµατα) µε
βάση µία ή περισσότερες από τις ουσίες, των
τύπων που χρησιµοποιούνται στην ποτοποιία:

3302 10 29

– – – – – άλλα

22.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αύξων αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

09.5447

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Ποτά µη αλκοολούχα, εξαιρουµένων των
χυµών φρούτων ή λαχανικών της κλάσης
2009, που περιέχουν προϊόντα των κλάσεων
0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες προερχόµενες
από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404

L 341/89

Ποσόστωση για το
2002
(σε τόνους)

∆ασµολογικός
συντελεστής (1)

100

0 + ΜΓΣ

(1) ΜΓΣ = µειωµένες γεωργικές συνιστώσες, υπολογιζόµενες επί των βασικών ποσών του πρωτοκόλλου 3 της συµφωνίας και εφαρµοζόµενες εντός
των ποσοτικών ορίων των ποσοστώσεων. Οι ΜΓΣ υπόκεινται στον µέγιστο δασµό που προβλέπεται, κατά περίπτωση, στο κοινό δασµολόγιο, και
για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 και 2106 90 10 στον µέγιστο δασµό που προβλέπεται
στη συµφωνία.
(2) Εξαιρούνται εµπορεύµατα µε κβ περιεκτικότητα σε σακχαρόζη (συµπεριλαµβάνεται το ιµβερτοσάκχαρο υπολογιζόµενο σε σακχαρόζη ≥ 70 % των
κωδικών ΣΟ ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 και ex 2106 90 98.

L 341/90

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

22.12.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Πίνακας 1: Ποσοστώσεις και δασµοί για εισαγόµενα προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

09.5616

0403 10 51
έως
0403 10 99

Γιαούρτια αρωµατισµένα ή προσθήκη φρούτων ή κακάου

09.5257

0405 20 10
0405 20 30

Γαλακτεροί πολτοί για άλειµµα µε κβ περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες ≥ 39 % και < 75 %

ex 2106

Ποσόστωση
για το
∆ασµολογικός
2002
συντελεστής (1)
(σε τόνους)

110

0 + ΜΓΣ

1 876

0 + ΜΓΣ

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού, άλλα από εκείνα των κωδικών
ΣΟ 2106 10 20, 2106 90 20 και 2106 90 92 και άλλα
από τα σιρόπια ζάχαρης, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη
χρωστικών

0 + ΜΓΣ

2106 10 20

Συµπυκνώµατα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης
που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες του γάλακτος, σακχαρόζη,
ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους, ή µε περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες του γάλακτος < 1,5 % κβ, σε σακχαρόζη ή ισογλυκόζη < 5 % κβ και σε γλυκόζη ή άµυλα κάθε
είδους < 5 % κβ

5,2 %

2106 90 92

Άλλα, που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες του γάλακτος, σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους, ή µε περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες του γάλακτος < 1,5 % κβ, σε
σακχαρόζη ή ισογλυκόζη < 5 % και σε γλυκόζη ή άµυλα κάθε
είδους < 5 % κβ:
– που περιέχουν πρωτεΐνες του γάλακτος σε περιεκτικότητα
≥ 2,5 % κβ

0 + ΜΓΣ

– άλλα
ex 3302 10

09.5209

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (συµπεριλαµβάνονται
τα αλκοολικά διαλύµατα) µε βάση µία ή περισσότερες από τις
ουσίες αυτές, των τύπων που χρησιµοποιούνται στην ποτοποιία:

3302 10 21

– – – – – που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες του γάλακτος, σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους,
ή µε περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες του γάλακτος
< 1,5 % κβ, σε σακχαρόζη ή ισογλυκόζη < 5 % κβ
και σε γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους < 5 % κβ

3302 10 29

– – – – άλλα

0710 40 00
0711 90 30

Γλυκό καλαµπόκι

09.5213

ex 1704

09.5215

1803

2,8 %

2,8 %

0 + ΜΓΣ
12 490

0 + ΜΓΣ

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (συµπεριλαµβάνεται η λευκή
σοκολάτα), εξαιρουµένων των εκχυλισµάτων γλυκόρριζας
περιεκτικότητας σε σακχαρόζη > 10 % κβ, χωρίς προσθήκη
άλλων υλών, του κωδικού ΣΟ 1704 90 10

4 732

0 + ΜΓΣ

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωµένη

1 064

0%

22.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

09.5217

1804 00 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

09.5219

1805 00 00

09.5221

ex 1806

1806 10 15

ex 1901

Περιγραφή των εµπορευµάτων

L 341/91
Ποσόστωση
για το
∆ασµολογικός
2002
συντελεστής (1)
(σε τόνους)

1 975

0%

Σκόνη κακάου χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

49

0%

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο, εξαιρουµένων των προϊόντων του κωδικού ΣΟ
1806 10 15

4 966

Σκόνη κακάου χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γκλυκαντικών, που δεν περιέχει σακχαρόζη ή µε περιεκτικότητα
< 5 % κβ σε σακχαρόζη (συµπεριλαµβάνεται το ιµβερτοσάκχαρο υπολογιζόµενο σε ισογλυκόζη) ή σε ισογλυκόζη υπολογιζόµενη επίσης σε σακχαρόζη

0 + ΜΓΣ

0%

Εκχυλίσµατατα βύνης· παρασκευάσµατα διατροφής από
άλευρα, σιµιγδάλια, άµυλα κάθε είδους ή εκχυλίσµατα βύνης,
που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν κακάο σε περιεκτικότητα < 40 % κβ, υπολογιζόµενη επί ύλης από την οποία
έχει αφαιρεθεί όλο το λίπος, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού· παρασκευάσµατα διατροφής των
κωδικών 0401 έως 0404, που δεν περιέχουν κακάο σε περιεκτικότητα < 5 % κβ, υπολογιζόµενη επί ύλης από την οποία
έχει αφαιρεθεί όλο το λίπος, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού:

09.5223

1901 10 00

– παρασκευάσµατα για τη διατροφή παιδιών, συσκευασµένα
για λιανική πώληση

126

0 + ΜΓΣ

09.5225

1901 20 00

– µείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και µπισκοτοποιίας της κλάσης
1905

1 162

0 + ΜΓΣ

09.5227

1901 90

– άλλα

2 360

0 + ΜΓΣ

Ζυµαρικά, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, εξαιρουµένων των παραγεµισµένων των κωδικών
ΣΟ 1902 20 10 και 1902 20 30· κουσκούς, έστω και παρασκευασµένο

1 040

0 + ΜΓΣ

09.5228

ex 1902

09.5229

1903 00 00

Ταπιόκα και υποκατάστατα αυτής παρασκευασµένα από
άµυλα, υπό µορφή νιφάδων, θρόµβων, κόκκων στρογγυλών,
σκυβάλων ή σε άλλες παρεµφερείς µορφές

55

0 + ΜΓΣ

09.5231

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά, λαµβανόµενα µε διόγκωση
ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]·
δηµητριακά (άλλα από το καλαµπόκι) σε κόκκους ή υπό
µορφή νιφάδων ή άλλων κόκκων επεξεργασµένων (εξαιρούνται
άλευρα και σιµιγδάλια), προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

182

0 + ΜΓΣ

09.5233

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας,
έστω και µε προσθήκη κακάου· όστιες, κάψουλες κενές των
τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες,
ξηραµµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα
και παρεµφερή προϊόντα

3 852

0 + ΜΓΣ

L 341/92

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

09.5235

2001 90 30
2004 90 10
2005 80 00

Γλυκό καλαµπόκι

09.5617

2008 99 85

Καλαµπόκι, εκτός από γλυκό καλαµπόκι (Zea mays ποικιλία
saccharata)

2008 99 91

Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκορέας), γλυκοπατάτες και άλλα
τέτοια βρώσιµα µέρη φυτών, µε κβ περιεκτικότητα σε άµυλα
κάθε είδους ≥ 5 %

2101 12 98

Παρασκευάσµατα µε βάση εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και
συµπυκνώµατα καφέ ή µε βάση τον καφέ, µη υπαγόµενα στον
κωδικό ΣΟ 2101 12 92:

2101 20

– εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή
µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα εν λόγω εκχυλίσµατα,
αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ:

2101 20 20

– – εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα

09.5237

22.12.2001
Ποσόστωση
για το
∆ασµολογικός
2002
συντελεστής (1)
(σε τόνους)

14 074

0 + ΜΓΣ

200

0 + ΜΓΣ

21

0 + ΜΓΣ

2,2 %

– – παρασκευάσµατα:

09.5239

09.5619

09.5241

2101 20 92

– – – µε βάση εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα
τσαγιού ή µατέ

2101 20 98

– – – άλλα

2101 30 11

Φρυγµένο κιχώριο

2101 30 19

Φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ

2101 30 91

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα φρυγµένων
υποκατάστατων του καφέ, εξαιρουµένου του φρυγµένου κιχωρίου

5,5 %

2101 30 99

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα φρυγµένων
υποκατάστατων του καφέ, εξαιρουµένων εκείνων του φρυγµένου κιχωρίου

0 + ΜΓΣ

2102 20 11
2102 20 19

Ζύµες αδρανείς

ex 2103

Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες·
αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα· αλεύρι από σινάπι και
µουστάρδα παρασκευασµένη:

0%
0 + ΜΓΣ
924

4,9 %
0 + ΜΓΣ

260

0%

3 968

2103 10 00

– σάλτσα σόγιας

2,8 %

2103 20 00

– κέτσαπ και άλλες σάλτσες τοµάτας:

3,8 %

2103 30 90

– – µουστάρδα παρασκευασµένη

4,2 %

– άλλα:

09.5243

2103 90 90

– – άλλα

2104 10

Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς· σούπες και ζωµοί
παρασκευασµένα

2104 20 00

Παρασκευάσµατα διατροφής σύνθετα, οµογενοποιηµένα

3,2 %
1 078

4,5 %
5,5 %

22.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

L 341/93
Ποσόστωση
∆ασµολογικός
για το
συντελεστής (1)
2002
(σε τόνους)

Περιγραφή των εµπορευµάτων

09.5245

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

88

09.5251

2202 10 00

Νερά (συµπεριλαµβάνονται µεταλλικά και αεριούχα νερά), µε
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα

2202 90 10

Ποτά µη αλκοολούχα, εξαιρουµένων των χυµών φρούτων ή
λαχανικών της κλάσης 2009, που δεν περιέχουν προϊόντα των
κλάσεων 0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες προερχόµενες από
προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Άλλα ποτά µη αλκολούχα

09.5253

2203 00 (2)

Μπύρες βύνης

09.5255

2205

Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, για την παρασκευή των οποίων έχουν χρησιµοποιηθεί φυτά ή αρωµατικές
ουσίες

09.5211

3823 12 00

Ελαϊκό οξύ

3823 70 00

Λιπαρές βιοµηχανικές αλκοόλες

3 006

0 + ΜΓΣ
0%
2,8 %

0 + ΜΓΣ

2 128

1,8 %

616

0%

1 154

0%
2,1 %

(1) ΜΓΣ = µειωµένες γεωργικές συνιστώσες, υπολογιζόµενες επί των βασικών ποσών του πρωτοκόλλου 3 της συµφωνίας και εφαρµοζόµενες εντός
των ποσοτικών ορίων των ποσοστώσεων. Οι ΜΓΣ υπόκεινται στον µέγιστο δασµό που προβλέπεται, κατά περίπτωση, στο κοινό δασµολόγιο, και τα
προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 και 2106 90 10 υπόκεινται στο µέγιστο δασµό που
προβλέπεται στη συµφωνία.
2
( ) Η περίοδος εφαρµογής της ποσόστωσης εκτείνεται από την 1η έως τις 30 Ιουνίου 2002.

Πίνακας 2: Πρόσθετες ποσοστώσεις και δασµοί για εισαγόµενα προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας, εν συνεχεία του
Γύρου της Ουρουγουάης (status quo)
Ποσόστωση για το
2002
(σε τόνους)

∆ασµολογικός
συντελεστής (1)

Αύξων αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

09.5351

0403 10 51
έως
0403 10 99

Γιαούρτια αρωµατισµένα ή µε προσθήκη
φρούτων ή κακάου

10

Ad valorem
ΣΚ∆+ΓΣ (94/95)

09.5352

0405 20 10
0405 20 30

Γαλακτεροί πολτοί για άλειµµα µε κβ περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες ≥ 39 % και < 75 %

2 213

Ad valorem
ΣΚ∆+ΓΣ (94/95)

ex 2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, άλλα
από εκείνα των κωδικών ΣΟ 2106 10 20,
2106 90 20 και 2106 90 92 και άλλα από τα
σιρόπια ζάχαρης, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη
χρωστικών

ex 2106 90 92

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες του γάλακτος,
σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άµυλα
κάθε είδους, ή µε περιεκτικότητα σε λιπαρές
ύλες του γάλακτος < 1,5 % κβ, σε σακχαρόζη
ή ισογλυκόζη < 5 % κβ και σε γλυκόζη ή
άµυλα κάθε είδους < 5 % κβ:
– που περιέχουν πρωτεΐνες του γάλακτος σε
περιεκτικότητα > 2,5 % κβ

ex 3302 10

3302 10 29

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (συµπεριλαµβάνονται τα αλκοολικά διαλύµατα) µε
βάση µία ή περισσότερες από τις ουσίες αυτές,
των τύπων που χρησιµοποιούνται στην ποτοποιία:
– – – – – άλλα

L 341/94
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Αύξων αριθµός

Κωδικός ΣΟ

09.5353

0710 40 00
0711 90 30

09.5354

ex 1806

22.12.2001

Ποσόστωση για το
2002
(σε τόνους)

∆ασµολογικός
συντελεστής (1)

Γλυκό καλαµπόκι

4 392

3 %+ΓΣ (94/95)

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο, άλλα από εκείνα
του κωδικού ΣΟ 1806 10 15

1 350

5 %+ΓΣ (94/95)

Περιγραφή των εµπορευµάτων

09.5355

1901 20 00

Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή
προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και
µπισκοτοποιίας της κλάσης 1905

376

0 %+ΓΣ (94/95)

09.5356

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου·
όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες,
ξηραµµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε
είδους σε φύλλα και παρεµφερή προϊόντα

312

6 %+ΓΣ (94/95)

(1) Ad valorem ΣΚ∆ = συντελεστής κατά την αξία προβλεπόµενος για τις τρίτες χώρες στο κοινό δασµολόγιον.
ΓΣ (94/95) = γεωργικές συνιστώσες, υπολογιζόµενες επί των βασικών ποσών του πρωτοκόλλου 3 της συµφωνίας (πίνακας 5 του παραρτήµατος Ι)
και εφαρµοζόµενες εντός των ποσοτικών ορίων των ποσοστώσεων.
Όταν οι προαναφερόµενοι δασµοί υπερβαίνουν τους δασµούς που προβλέπονται για τις τρίτες χώρες στο κοινό δασµολόγιο, εφαρµόζονται οι
τελευταίοι.

22.12.2001
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L 341/95

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Αύξων αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

09.5481

0405 20 10
0405 20 30

Γαλακτεροί πολτοί για άλειµµα µε κβ περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες ≥ 39 % και < 75 %

Ποσόστωση για το
2002
(σε τόνους)

∆ασµολογικός
συντελεστής (1)

490

0 + ΜΓΣ

ex 2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, άλλα
από εκείνα των κωδικών ΣΟ 2106 10 20,
2106 90 20 και 2106 90 92, και άλλα από
τα σιρόπια ζάχαρης που είναι αρωµατισµένα ή
στα οποία έχουν προστεθεί χρωστικές

09.5461

ex 1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (συµπεριλαµβάνεται η λευκή σοκολάτα), εξαιρουµένων των
εκχυλισµάτων γλυκόρριζας περιεκτικότητας σε
σακχαρόζη > 10 % κβ, χωρίς προσθήκη άλλων
υλών, του κωδικού ΣΟ 1704 90 10

175

0 + ΜΓΣ

09.5463

ex 1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο, εξαιρουµένων
των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1806 10 15

525

0 + ΜΓΣ

09.5485

ex 1901

Εκχυλίσµατατα βύνης· παρασκευάσµατα διατροφής από άλευρα, σιµιγδάλια, άµυλα κάθε
είδους ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν κακάο σε περιεκτικότητα < 40 % κβ, υπολογιζόµενη επί ύλης
από την οποία έχει αφαιρεθεί όλο το λίπος,
που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού. Παρασκευάσµατα διατροφής των
κωδικών 0401 έως 0404, που δεν περιέχουν
κακάο σε περιεκτικότητα < 5 % κβ, υπολογιζόµενη επί ύλης από την οποία έχει αφαιρεθεί
όλο το λίπος, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού, εξαιρουµένων των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1901 90 91

106

0 + ΜΓΣ

09.5469

ex 1902

Ζυµαρικά, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα ή
αλλιώς παρασκευασµένα, εξαιρουµένων των
παραγεµισµένων των κωδικών ΣΟ 1902 20 10
και 1902 20 30· κουσκούς, έστω και παρασκευασµένο

350

0 + ΜΓΣ

09.5471

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά, λαµβανόµενα µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε
νιφάδες (κορν-φλέικς)]· δηµητριακά (άλλα από
το καλαµπόκι) σε κόκκους ή υπό µορφή
νιφάδων ή άλλων κόκκων επεξεργασµένων
(εκτός από αλεύρι ή σιµιγδάλι), προµαγειρευµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

263

0 + ΜΓΣ

09.5473

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου·
όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες,
ξηραµµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε
είδους σε φύλλα και παρεµφερή προϊόντα

613

0 + ΜΓΣ
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Ποσόστωση για το
2002
(σε τόνους)

∆ασµολογικός
συντελεστής (1)

175

0 + ΜΓΣ

23

0 + ΜΓΣ

Ζύµες αρτοποίησης

88

0 + ΜΓΣ

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

88

0 + ΜΓΣ

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Ποτά µη αλκοολούχα, εξαιρουµένων των
χυµών φρούτων και λαχανικών του κωδικού
2009, περιέχοντα προϊόντα των κωδικών 0401
έως 0404 ή λιπαρές ύλες του γάλακτος

18

0 + ΜΓΣ

Αύξων αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

09.5474

2101 12 98

Παρασκευάσµατα µε βάση εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ ή µε βάση
τον καφέ, µη υπαγόµενα στον κωδικό ΣΟ
2101 12 92

2101 20 98

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση
εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
τσαγιού ή µατέ, µη υπαγόµενα στους κωδικούς
ΣΟ 2101 20 20 και 2101 20 92

2101 30 19

Φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ

2101 30 99

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
φρυγµένων υποκατάστατων του καφέ, εξαιρουµένων εκείνων του φρυγµένου κιχωρίου

09.5477

2102 10 31
2102 10 39

09.5479
09.5483

09.5476

22.12.2001

(1) ΜΓΣ = µειωµένες γεωργικές συνιστώσες, εφαρµοζόµενες εντός των ποσοτικών ορίων των ποσοστώσεων. Οι εισαγωγές που υπερβαίνουν αυτές τις
ποσότητες υπόκεινται στις γεωργικές συνιστώσες που εµφαίνονται στο κοινό δασµολόγιο.

22.12.2001
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2543/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη διακοπή της αλιείας µπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1965/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/2000 του Συµβουλίου, της
15ης ∆εκεµβρίου 2000, για τον καθορισµό, για το 2001,
για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα
ύδατα όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2425/2001 της Επιτροπής (4), προβλέπει ποσοστώσεις µπακαλιάρου για το 2001.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλουος, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα µπακαλιάρου στα ύδατα της ζώνης
ICES IIa (ύδατα ΕΚ) και Βόρειας Θάλασσας (ύδατα ΕΚ), από

(3)

σκάφη που φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών ή είναι νηολογηµένα στις Κάτω Χώρες έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης
που έχει χορηγηθεί για το 2001. Οι Κάτω Χώρες απαγόρευσαν την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 16 Νοεµβρίου 2001. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα µπακαλιάρου στα ύδατα της ζώνης ICES IIa (ύδατα
ΕΚ) και Βόρειας Θάλασσας (ύδατα ΕΚ), από σκάφη που φέρουν
σηµαία Κάτω Χωρών ή είναι νηολογηµένα στις Κάτω Χώρες θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί
στις Κάτω Χώρες για το 2001.
Απαγορεύεται η αλιεία µπακαλιάρου στα ύδατα της ζώνης ICES IIa
(ύδατα ΕΚ) και Βόρειας Θάλασσας (ύδατα ΕΚ), από σκάφη που
φέρουν σηµαία Κάτω Χωρών ή είναι νηολογηµένα στις Κάτω Χώρες
καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση και η
εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα
προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 16 Νοεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

261
268
334
328

της
της
της
της

20.10.1993, σ. 1.
9.10.2001, σ. 23.
30.12.2000, σ. 1.
13.12.2001, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2544/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που
παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
ρισθεί το επίπεδο των επιστροφών που χορηγούνται για τα
µέτρα αυτά.

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 κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1987/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του
Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηµατοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προµήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (5) προβλέπει ότι το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται
στο σχετικό τοµέα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων.

(1)

Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η διαχείριση του προϋπολογισµού για τα κοινοτικά µέτρα επισιτιστικής βοήθειας
και προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη να γνωρίσουν
το επίπεδο της κοινοτικής συµµετοχής στη χρηµοτοδότηση
των εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας, πρέπει να καθο-

(2)

(3)

Οι γενικοί κανόνες και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που
προβλέπονται από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95 για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, στις προαναφερόµενες
ενέργειες.

(4)

Τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για
τον υπολογισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για την
όρυζα έχουν καθορισθεί στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95.

(5)

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 κοινοτικές και εθνικές επισιτιστικές βοήθειες στο πλαίσιο
των διεθνών συµβάσεων ή άλλων συµπληρωµατικών προγραµµάτων, καθώς και άλλων κοινοτικών ενεργειών δωρεάν διανοµής οι
επιστροφές που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆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
193
329
271
288

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.12.1995, σ. 18.
12.10.2001, σ. 5.
25.10.1974, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα
προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής
βοήθειας
(EUR/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

1001 10 00 9400

Ποσό
επιστροφών

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

26,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

24,00

1006 30 92 9100

202,00

1006 30 92 9900

202,00

1006 30 94 9100

202,00

1006 30 94 9900

202,00

1006 30 96 9100

202,00

1006 30 96 9900

202,00

1006 30 98 9100

202,00

1006 30 98 9900

202,00

1006 30 65 9900

202,00

1007 00 90 9000

24,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

35,00

1102 20 10 9200

26,11

1102 20 10 9400

22,38

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

33,57

1104 12 90 9100

0,00

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως
τροποποιήθηκε.

L 341/100

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22.12.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2545/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001
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. 1987/2001 (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. 2007/2001 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 14 έως τις
20 ∆εκεµβρίου 2001 σε 199,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆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

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 13.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2546/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/
2001
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. 1987/2001 (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. 2008/2001 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 της Ευρώπης, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν
υποβληθεί από τις 14 έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2001, σε
216,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/2001.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆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

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 15.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2547/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/2001
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. 1987/2001 (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. 2009/2001 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
14 έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2001 σε 202,00 EUR/t, στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2009/2001.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆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

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 17.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2548/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού σε
κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδείκνυται να καθοριστεί η µέγιστη επιστροφή.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

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. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή ρυζιού.

(1)

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, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 14
έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2001 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού
µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών,
που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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22.12.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2549/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
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 Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται 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 ναα 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 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, 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 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, περί λεπτοµερειών
εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι (3).
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.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας

(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,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 21,764 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2550/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
που περιλαµβάνει λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του
Συµβουλίου σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του αίγειου και του πρόβειου
κρέατος όσον αφορά τα καθεστώτα πριµοδότησης και τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2419/2001
(ΕΟΚ) αριθ. 2700/93, της 23ης Σεπτεµβρίου 1993, που
προβλέπει λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής της πριµοδότησης υπέρ των παραγωγών αιγοπρόβειου κρέατος (13),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1410/1999 (14) και (ΕΚ) αριθ. 2738/1999, της 21ης
∆εκεµβρίου 1999, περί καθορισµού των ορεινών περιοχών
στις οποίες χορηγείται η πριµοδότηση για τους παραγωγούς
αίγειου κρέατος (15). Καταργεί επίσης όλους αυτούς τους
κανονισµούς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς
στον τοµέα του αίγειου και του πρόβειου κρέατος (1), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 4, το άρθρο 8
παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παράγραφος 4 και το άρθρο 11 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του Συµβουλίου, της 27ης
Νοεµβρίου 1992, για τη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 495/2001 της Επιτροπής (3), και ιδίως το άρθρο
12,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 θεσπίζει ένα νέο
σύστηµα πριµοδοτήσεων για την αντικατάσταση του συστήµατος που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2467/98 του
Συµβουλίου, της 3ης Νοεµβρίου 1993, σχετικά µε την
κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του πρόβειου και
αίγειου κρέατος (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1669/2000 (5). Ενόψει των νέων ρυθµίσεων και για λόγους σαφήνειας, είναι απαραίτητο να
θεσπιστούν νέοι κανόνες για την αντικατάσταση αυτών που
προβλέπονται από τους κανονισµούς της Επιτροπής (ΕΟΚ)
αριθ. 2814/90, της 28ης Σεπτεµβρίου 1990, σχετικά µε
τους κανόνες εφαρµογής του ορισµού των αµνών που παχύνονται ώστε να γίνουν βαρείς αµνοί (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2234/98 (7), (ΕΟΚ)
αριθ. 2385/91, της 6ης Αυγούστου 1991, που θεσπίζει
λεπτοµερείς κανόνες για ορισµένες ειδικές περιπτώσεις όσον
αφορά τον καθορισµό των παραγωγών και των οµάδων
παραγωγών στον τοµέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2554/1999 (9), (ΕΟΚ) αριθ. 2230/92, της 31ης
Ιουλίου 1992, που προβλέπει ορισµένους λεπτοµερείς
κανόνες για την εφαρµογή στις Καναρίους Νήσους του
καθεστώτος των πριµοδοτήσεων στις προβατίνες και στις
αίγες (10), (ΕΟΚ) αριθ. 3567/92, της 10ης ∆εκεµβρίου
1992, που θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής των
ατοµικών ορίων, των εθνικών αποθεµάτων και της µεταβίβασης δικαιωµάτων που προβλέπονται από το άρθρο 5α και
5γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συµβουλίου,
σχετικά µε την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα του
πρόβειου και αίγειου κρέατος (11), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1311/2000 (12),
(1) Βλέπε σελίδα 3 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 1.
(3) ΕΕ L 72 της 14.3.2001, σ. 6.
(4) ΕΕ L 312 της 20.11.1998, σ. 1.
(5) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 8.
(6) ΕΕ L 268 της 29.9.1990, σ. 35.
(7) ΕΕ L 281 της 17.10.1998, σ. 6.
(8) ΕΕ L 219 της 7.8.1991, σ. 15.
(9) ΕΕ L 275 της 26.10.1999, σ. 9.
(10) ΕΕ L 218 της 1.8.1992, σ. 97.
(11) ΕΕ L 362 της 11.12.1992, σ. 41.
(12) ΕΕ L 148 της 22.6.2000, σ. 31.

(2)

Το καθεστώς πριµοδότησης για τις προβατίνες περί του
οποίου γίνεται λόγος στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2529/2001 εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92. Κατά συνέπεια, ο εν λόγω
κανονισµός θα πρέπει να περιοριστεί στη ρύθµιση των
εκκρεµών θεµάτων τα οποία δεν καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 της Επιτροπής της 11ης
∆εκεµβρίου 2001, που καθορίζει λεπτοµερείς κανόνες για
την εφαρµογή του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης
και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών
ενισχύσεων που θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3508/92 (16) του Συµβουλίου (εφεξής το «ολοκληρωµένο
σύστηµα»), ειδικότερα αυτούς που αφορούν τις περιόδους
και τους όρους σχετικά µε την εφαρµογή της πριµοδότησης
και το συµπλήρωµα της πριµοδότησης καθώς και για τη
διάρκεια της υποχρεωτικής παραµονής.

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2529/2001 προβλέπει τη χορήγηση πριµοδότησης για τους
παραγωγούς αίγειου κρέατος σε ορισµένες περιοχές της
Κοινότητας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν
οι εν λόγω περιοχές σύµφωνα µε τα κριτήρια που προβλέπει
η εν λόγω διάταξη.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 0000/2001 οι παραγωγοί οι οποίοι χρησιµοποιούν τουλάχιστον το 50 % της εκµετάλλευσής τους για
τη γεωργία και βρίσκονται σε ορισµένες µειονεκτικές ή αποµακρυσµένες περιοχές ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση πρόσθετης πριµοδότησης. Το άρθρο 4
παράγραφος 2 αναφέρεται σε ορισµένες ειδικές γεωγραφικές
ζώνες όπου οι παραγωγοί αίγειου κρέατος πληρούν τους
απαραίτητους όρους για τη χορήγηση της εν λόγω πριµοδότησης. Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις οι οποίες θα
προβλέπουν ότι οι παραγωγοί που πληρούν τα εν λόγω
κριτήρια θα πρέπει να υποβάλουν σχετική δήλωση ούτως
ώστε να µπορούν τα κράτη µέλη να καθορίζουν κατά πόσο
πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για τη χορήγηση της ενίσχυσης και να αποφεύγονται οι πληρωµές υπέρ των µη
επιλέξιµων εκµεταλλεύσεων. Όταν οι παραγωγοί δεν υποχρεούνται από το ολοκληρωµένο σύστηµα να υποβάλουν

(13)
(14)
(15)
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αίτηση για τη χορήγηση «περιφερειακής» ενίσχυσης, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να υποβάλλεται µια ειδική
δήλωση ως απόδειξη ότι τουλάχιστον η µισή έκταση απ’
αυτήν που χρησιµοποιούν για τη γεωργική παραγωγή βρίσκεται σε κάποια µειονεκτική περιοχή ή σε µία περιοχή η
οποία τηρεί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση πριµοδότηση
για τις αίγες.
(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 του Συµβουλίου, της
28ης Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση ειδικών µέτρων όσον
αφορά ορισµένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων
Νήσων και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1601/92 (Poseican) (1) προβλέπει τη λήψη ειδικών µέτρων
σχετικά µε την εκτροφή προβάτων και αιγών στις Καναρίους
Νήσους. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τη χορήγηση µιας
πρόσθετης πριµοδότησης της οποίας το ποσό δεν έχει
ακόµη καθοριστεί.

(6)

Θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας για
τις άµεσες πληρωµές και ειδικά οι απαραίτητοι όροι.

(7)

Για λόγους παρακολούθησης του συστήµατος χορήγησης
των πριµοδοτήσεων και της αγοράς αιγοπρόβειου κρέατος
τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενηµερώνουν τακτικά την Επιτροπή σχετικά µε αυτό το θέµα.

(8)

Ενόψει της εφαρµογής του συστήµατος των ατοµικών ορίων
όπως προβλέπονται από τα άρθρα 8 µέχρι 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, θα πρέπει να προσδιοριστούν
οι κανόνες που διέπουν τον καθορισµό αυτών των ορίων και
την κοινοποίησή τους στους παραγωγούς.

(9)

Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώµατα που µεταβιβάζονται ατελώς
από τα εθνικά αποθέµατα θα χρησιµοποιηθούν από τους
δικαιούχους µόνο για τους επιδιωκόµενους σκοπούς.

(10)

Έχοντας υπόψη το ρυθµιστικό αποτέλεσµα που θα επιφέρει
στην αγορά το σύστηµα των ατοµικών ορίων, θα πρέπει να
ληφθεί πρόνοια ώστε τα δικαιώµατα για πριµοδότηση να µη
χρησιµοποιούνται από τους κατόχους τους κατά τη διάρκεια
µιας ειδικής περιόδου ώστε να τα επιστρέφουν στα εθνικά
αποθέµατα. Εντούτοις, ο κανόνας αυτός δεν θα πρέπει να
ισχύει σε ορισµένες εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες
περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση των µικρών παραγωγών
ή των παραγωγών που συµµετέχουν σε προγράµµατα εκτατικοποίησης και σε καθεστώτα πρόωρης συνταξιοδότησης που
προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999,
του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση κι επανάληψη ορισµένων κανονισµών (2).

(11)

Κρίνεται σκόπιµο να ενθαρρυνθεί η χρησιµοποίηση των
δικαιωµάτων πριµοδότησης και να προβλεφθούν µέτρα για
την ανάκτηση των δικαιωµάτων από τους παραγωγούς οι
οποίοι θα επωφεληθούν απ’ αυτά. Προς το σκοπό αυτό θα
πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό χρησιµοποίησης
των δικαιωµάτων πριµοδότησης. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει
να είναι επαρκές ώστε να αποφεύγεται η υποχρησιµοποίηση
των δικαιωµάτων που διατίθενται σε ορισµένα κράτη µέλη,
γεγονός που µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στους
παραγωγούς που έχουν προτεραιότητα οι οποίοι ζητούν τη
χορήγηση δικαιωµάτων µέσω του εθνικού αποθέµατος. Για
το λόγο αυτό θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 45.
(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
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αυξήσουν το ελάχιστο ποσοστό χρησιµοποίησης των δικαιωµάτων αυτών, χωρίς ωστόσο το ποσοστό αυτό να µπορεί να
υπερβεί το 90 %.
(12)

Η ενιαία εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τη µεταβίβαση και την προσωρινή εκχώρηση των δικαιωµάτων περιλαµβάνει τον καθορισµό ορισµένων διοικητικών κανόνων.
Προκειµένου να αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος διοικητικής εργασίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να καθορίσουν έναν ελάχιστο αριθµό δικαιωµάτων που µπορούν να µεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν. Οι
κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να παρεµποδίζουν τη µη
εκπλήρωση της υποχρέωσης που προβλέπεται από το άρθρο
9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 εκχώρησης, κατά
τη διάρκεια µεταβίβασης δικαιωµάτων χωρίς µεταβίβαση της
εκµετάλλευσης, ενός µέρους των µεταφερθέντων δικαιωµάτων στο εθνικό απόθεµα. Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπεται ότι θα είναι περιορισµένη χρονικά η προσωρινή
εκχώρηση προκειµένου να αποφεύγεται η κατάχρηση των
κανόνων που αφορούν τις µεταβιβάσεις.

(13)

Πρέπει να προβλέπεται κάποια ελαστικότητα όσον αφορά τις
διοικητικές προθεσµίες που έχουν καθοριστεί για τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων όταν ο παραγωγός µπορεί να αποδείξει ότι νόµιµα κληρονόµησε τα δικαιώµατα αυτά από έναν
άλλο παραγωγό που έχει πεθάνει. Οι παραγωγοί θα πρέπει
να ενηµερώνονται σε περίπτωση αλλαγής του ατοµικού ανώτατου ορίου.

(14)

Η ειδική περίπτωση ενός παραγωγού ο οποίος εκµεταλλεύεται εδάφη που έχουν δηµόσιο ή συλλογικό χαρακτήρα και ο
οποίος έχει µεταφέρει όλα τα δικαιώµατά του σε έναν άλλο
παραγωγό, σταµατώντας την παραγωγή του, πρέπει να εξοµοιωθεί µε µεταβίβαση εκµετάλλευσης.

(15)

Στις περιπτώσεις που σε ορισµένα κράτη µέλη οι µεταφορές
δικαιωµάτων χωρίς µεταβίβαση της εκµετάλλευσης γίνονται
µόνο µέσω του εθνικού αποθέµατος θα πρέπει να θεσπιστούν ορισµένοι κανόνες για τη διατήρηση της οικονοµικής
συνάφειας µε το σύστηµα της άµεσης µεταβίβασης δικαιωµάτων µεταξύ των παραγωγών. Θα πρέπει να καθοριστούν
αντικειµενικά κριτήρια για τον προσδιορισµό του ποσού που
θα πληρωθεί από το εθνικό απόθεµα στον παραγωγό που
έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατά του καθώς και του ποσού
που θα πληρωθεί από τον παραγωγό ο οποίος έχει λάβει
ισοδύναµα δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα.

(16)

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τους υπολογισµούς και
τις προσαρµογές των ατοµικών ορίων όσον αφορά τα
δικαιώµατα πριµοδότησης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα
χρησιµοποιούνται µόνο ακέραιοι αριθµοί.

(17)

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις νέες ρυθµίσεις και για το
λόγο αυτό τα κράτη µέλη θα πρέπει να της διαθέτουν τις
βασικές πληροφορίες όσον αφορά την εφαρµογή των
κανόνων σχετικά µε τις πριµοδοτήσεις.

(18)

Στην Επιτροπή θα πρέπει να διατίθενται λεπτοµερείς πληροφορίες όσον αφορά τους εθνικούς κανόνες που αφορούν τις
πρόσθετες πληρωµές.

(19)

Προκειµένου να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά τους κανόνες
σχετικά µε τις πριµοδοτήσεις και να αποφεύγεται οποιαδήποτε στρέβλωση της αγοράς, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
θεσπίσουν τα απαραίτητα µέτρα για τη σωστή εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού.
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Χρειάζονται ορισµένες µεταβατικές ρυθµίσεις για τα κράτη
µέλη ούτως ώστε να έχουν αρκετό χρόνο να προετοιµαστούν για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Λόγω
του υψηλότερου ποσού της ενίσχυσης βάσει του νέου
καθεστώτος και της µεγαλύτερης διαφάνειας που προκύπτει
από τη σταθερή κατ’ αποκοπή πριµοδότηση θα πρέπει να
ληφθεί πρόνοια προκειµένου να προστατευθούν τα συµφέροντα των παραγωγών όσον αφορά τις αιτήσεις οι οποίες
έχουν ήδη υποβληθεί βάσει του προηγούµενου καθεστώτος
και να θεωρηθούν ως αιτήσεις που υπεβλήθησαν βάσει του
νέου καθεστώτος.
Για την αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας θα πρέπει να θεσπιστούν τα
κατάλληλα µέτρα για την καταπολέµηση των παρατυπιών
και της απάτης. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 θα
πρέπει να περιλαµβάνει τις κατάλληλες διατάξεις όσον
αφορά τα καθεστώτα πριµοδοτήσεων για τα αιγοπρόβατα.
Τα µέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισµός συµφωνούν µε
την άποψη της επιτροπής για τα αιγοπρόβατα και της επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει ειδικότερα τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5,
6, 8, 9 και 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Άρθρο 2
Αιτήσεις
1.
Εκτός από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του
ολοκληρωµένου συστήµατος, σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΟΚ)
αριθ. 3508/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2529/2001, οι παραγωγοί πρέπει
να αναφέρουν στις αιτήσεις για τη χορήγηση πριµοδότησης, εάν
διαθέτουν στο εµπόριο πρόβειο γάλα ή γαλακτοκοµικά προϊόντα µε
βάση το πρόβειο γάλα, κατά την περίοδο εµπορίας για την οποία
έχει ζητηθεί η πριµοδότηση.
2.
Οι αιτήσεις πριµοδότησης υπέρ των παραγωγών προβείου και
αιγείου κρέατος, υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή που έχει ορισθεί από το κράτος µέλος, κατά τη διάρκεια περιόδου που καθορίζεται εντός του χρονικού διαστήµατος το οποίο αρχίζει την 1η
Νοεµβρίου πριν από την έναρξη της περιόδου εµπορίας και λήγει
στις 30 Απριλίου µετά την έναρξη της περιόδου εµπορίας για την
οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις.
Εντούτοις, το Ηνωµένο Βασίλειο µπορεί να καθορίσει, για τη
Βόρεια Ιρλανδία, διαφορετική περίοδο από εκείνη που ορίζεται για
τη Μεγάλη Βρετανία.
3.
Η περίοδος υποχρεωτικής παραµονής των ζώων κατά τη
διάρκεια της οποίας ο παραγωγός αναλαµβάνει την υποχρέωση να
διατηρεί στην εκµετάλλευσή του τον αριθµό των προβατίνων ή/και
των αιγών για τις οποίες έχει ζητηθεί η πριµοδότηση, είναι µια
περίοδος 100 ηµερών που αρχίζει µία ηµέρα µετά τη λήξη της
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περιόδου υποβολής των αιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 3
Επιλέξιµες περιοχές για τη χορήγηση πριµοδότησης στους
παραγωγούς αιγείου κρέατος
Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 πληρούνται στις περιοχές που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
Άρθρο 4
Αίτηση συµπληρωµατικής πριµοδότησης
1.
Για να λάβει τη συµπληρωµατική πριµοδότηση ή την πριµοδότηση για τις αίγες, ένας παραγωγός ο οποίος χρησιµοποιεί το
50 % τουλάχιστον αλλά όχι το 100 % της έκτασής του για τη
γεωργία η οποία βρίσκεται σε περιοχές οι οποίες προβλέπονται από
το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001
ή σε περιοχές που είναι επιλέξιµες για την πριµοδότηση αιγών, θα
πρέπει να υποβάλει δήλωση ή δηλώσεις που να δείχνουν την
τοποθεσία που βρίσκεται η έκτασή τους σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες:
α) ο παραγωγός ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως
δήλωση της συνολικής χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης
της εκµετάλλευσής του, χρησιµοποιώντας το έντυπο αίτησης
ενίσχυσης για «εκτάσεις», όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2529/2001 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου
σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων, οφείλει
να προσδιορίζει στη δήλωση αυτή τα αγροτεµάχια εκείνα τα
οποία ευρίσκονται σε περιοχές που προβλέπονται από το άρθρο
5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 ή σε
περιοχές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I·
β) ο παραγωγός ο οποίος δεν υποχρεούται να υποβάλει την
δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο α), οφείλει να υποβάλλει
ετησίως ειδική δήλωση χρησιµοποιώντας, κατά περίπτωση, το
σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων, το οποίο προβλέπεται στο
πλαίσιο του ολοκληρωµένου συστήµατος.
Στη δήλωση αυτή πρέπει να εντοπίζεται η θέση όλων των
εκτάσεων τις οποίες κατέχει, ενοικιάζει ή χρησιµοποιεί στο πλαίσιο οποιωνδήποτε ρυθµίσεων, µε προσδιορισµό της έκτασής
τους και λεπτοµερή αναφορά των αγροτεµαχίων που χρησιµοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς και βρίσκονται σε περιοχές
που προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 ή στις περιοχές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν
να συµπεριλαµβάνεται η ειδική δήλωση στην αίτηση για τη
χορήγηση πριµοδότησης για προβατίνες ή/και αίγες. Τα κράτη
µέλη δύνανται επίσης να απαιτούν να υποβάλλεται η ειδική
δήλωση µε το έντυπο αίτησης ενίσχυσης για «εκτάσεις».
2.
Η αρµόδια εθνική αρχή µπορεί να ζητήσει την προσκόµιση
τίτλου ιδιοκτησίας, µισθωτηρίου συµβολαίου ή γραπτού διακανονισµού µεταξύ παραγωγών και, ενδεχοµένως, την προσκόµιση
βεβαίωσης από την τοπική ή περιφερειακή αρχή, η οποία έχει
διαθέσει στον συγκεκριµένο παραγωγό εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται η επιφάνεια των εκτάσεων που παραχωρήθηκαν στον
παραγωγό και τα αγροτεµάχια που βρίσκονται στις περιοχές που
προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2529/2001 ή στις περιοχές που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα I.
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Άρθρο 5
Οι παραγωγοί που προβαίνουν σε εποχιακές µετακινήσεις ποιµνίων
1.
Οι αιτήσεις πριµοδότησης που υποβάλλονται από τους
παραγωγούς των οποίων η έδρα της εκµετάλλευσης βρίσκεται σε
µία από τις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 5
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και οι
οποίοι επιθυµούν να πληρούν τους όρους για να τύχουν
συµπληρωµατικής πριµοδότησης, πρέπει να αναφέρουν:
— τον τόπο ή τους τόπους όπου θα πραγµατοποιηθεί η εποχιακή
µετακίνηση των ζώων κατά την εν λόγω περίοδο εµπορίας,
— την περίοδο των τουλάχιστον 90 ηµερών, που αναφέρεται στην
εν λόγω παράγραφο και προβλέπεται για την τρέχουσα περίοδο
εµπορίας.
2.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή περιπτώσεις
που οφείλονται στις επιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένων φυσικών
συνθηκών στην αγέλη, οι αιτήσεις πριµοδότησης που υποβάλλονται
από τους παραγωγούς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει
να συνοδεύονται από έγγραφα που πιστοποιούν ότι η εποχιακή
µετακίνηση των ζώων πραγµατοποιήθηκε κατά τις δύο προηγούµενες περιόδους εµπορίας και, ειδικότερα, από βεβαίωση της τοπικής
ή περιφερειακής αρχής του τόπου όπου πραγµατοποιήθηκε η εποχιακή µετακίνηση των ζώων, ότι η εν λόγω µετακίνηση πραγµατοποιήθηκε επί 90 τουλάχιστον συνεχείς ηµέρες.
Όταν πραγµατοποιούν διοικητικούς ελέγχους σχετικά µε τις αιτήσεις τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο τόπος της
µετακίνησης που προσδιορίζεται στην αίτηση πριµοδότησης βρίσκεται πράγµατι εντός κάποιας από τις περιοχές που προβλέπονται
από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/
2001.
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αποτελέσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν και οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφόρησης διαθέτει η αρµόδια αρχή, και ιδίως
τα στοιχεία που παρέχονται από τους µεταποιητές ή τους διανοµείς, όσον αφορά την εµπορία του προβείου γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων µε βάση το πρόβειο γάλα, από τους
παραγωγούς.
Άρθρο 9
Κοινοποιήσεις
1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις
31 Ιουλίου κάθε έτους, τα στοιχεία τα σχετικά µε τις αιτήσεις
πριµοδότησης, που υποβλήθηκαν για το εν λόγω έτος. Για το
σκοπό αυτό, χρησιµοποιούν το έντυπο, υπόδειγµα του οποίου
περιλαµβάνει το παράρτηµα ΙΙ. Θα πρέπει επίσης να κοινοποιούν
µέχρι τις 31 Ιουλίου τις πριµοδοτήσεις που κατεβλήθησαν κατά το
προηγούµενο έτος µε βάση το έντυπο που προβλέπεται στο
παράρτηµα III και µέχρι τις 31 Οκτωβρίου οποιεσδήποτε αλλαγές
έγιναν στον κατάλογο των γεωγραφικών περιοχών όπου γίνονται
µετακινήσεις και οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συµβουλίου και
από το άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού. Τα στοιχεία τίθενται,
κατόπιν σχετικού αιτήµατος, στη διάθεση των εθνικών φορέων που
είναι αρµόδιοι για την εκπόνηση των επισήµων στατιστικών στον
τοµέα του προβείου και αιγείου κρέατος.
2.
Στις περιπτώσεις που υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά τις
κοινοποιηθείσες πληροφορίες, ειδικά ως αποτέλεσµα ελέγχων ή
διορθώσεων ή βελτιώσεων προηγούµενων ποσών, τα νέα στοιχεία
θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή εντός προθεσµίας ενός
µηνός από τότε που συνέβησαν οι αλλαγές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άρθρο 6
Συµπληρωµατική πριµοδότηση για τις Καναρίους νήσους
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1454/2001, η συµπληρωµατική πριµοδότηση που χορηγείται
σε παραγωγούς που διαθέτουν στο εµπόριο κρέατα αιγοπροβάτων
και που είναι εγκατεστηµένοι στις Καναρίους Νήσους, ανέρχεται σε
4,2 ευρώ ανά προβατίνα ή/και αίγα.
Άρθρο 7
Επιλεξιµότητα
1.
Οι πριµοδοτήσεις καταβάλλονται στον παραγωγό ανάλογα µε
τον αριθµό των προβατίνων και/ή των αιγών, που διατηρεί στην
εκµετάλλευσή του καθόλη τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής
παραµονής των ζώων, που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.
2.
Τα ζώα τα οποία πληρούν τους όρους, που προβλέπονται
στους ορισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2529/2001, κατά την τελευταία ηµέρα της περιόδου
υποχρεωτικής παραµονής των ζώων.
Άρθρο 8
Έλεγχοι και κυρώσεις
Τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν κάθε χρόνο, αλλά το αργότερο την
30ή ηµέρα της περιόδου υποχρεωτικής παραµονής, απογραφή των
προβατοπαραγωγών που διαθέτουν στο εµπόριο πρόβειο γάλα και
γαλακτοκοµικά προϊόντα µε βάση το πρόβειο γάλα. Η απογραφή
αυτή πραγµατοποιείται µε βάση τις δηλώσεις των παραγωγών που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Επιπλέον, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν υπόψη, για την κατάρτιση της απογραφής αυτής, τα

ΟΡΙΑ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 10
∆ικαιώµατα που αποκτήθηκαν δωρεάν
Εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν
ένας παραγωγός έχει αποκτήσει δωρεάν δικαιώµατα στην πριµοδότηση από το εθνικό απόθεµα, δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει
ή/και να εκχωρήσει προσωρινά τα δικαιώµατά του κατά τη διάρκεια
των τριών εποµένων ετών.
Άρθρο 11
Χρησιµοποίηση των δικαιωµάτων
1.
Ένας παραγωγός που κατέχει δικαιώµατα, µπορεί να τα
χρησιµοποιήσει ο ίδιος ή/και να τα εκχωρήσει προσωρινά σε άλλο
παραγωγό.
2.
Όταν ένας παραγωγός δεν χρησιµοποιεί τουλάχιστον το ελάχιστο ποσοστό των δικαιωµάτων του, που έχει καθορισθεί σύµφωνα
µε την παράγραφο 4, κατά τη διάρκεια κάθε έτους, το µη χρησιµοποιηθέν µέρος µεταβιβάζεται στο εθνικό απόθεµα, µε εξαίρεση:
α) στην περίπτωση των παραγωγών που κατέχουν κατά ανώτατο
όριο 20 δικαιώµατα για πριµοδοτήσεις, και δεν έχουν κάνει
χρήση του ελάχιστου ποσοστού αυτών των δικαιωµάτων κατά
τη διάρκεια δύο διαδοχικών ηµερολογιακών ετών, το µη χρησιµοποιηθέν ποσοστό κατά τη διάρκεια του τελευταίου ηµερολογιακού έτους θα πρέπει να µεταφερθεί στο εθνικό απόθεµα,
β) την περίπτωση ενός παραγωγού που συµµετέχει σε πρόγραµµα
εκτατικοποίησης αναγνωρισµένο από την Επιτροπή,
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γ) την περίπτωση ενός παραγωγού που συµµετέχει σε αναγνωρισµένο από την Επιτροπή πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης,
στο οποίο δεν είναι υποχρεωτική η µεταβίβαση ή/και η προσωρινή εκχώρηση δικαιωµάτων, ή
δ) σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις.
3.
Η προσωρινή εκχώρηση αφορά µόνο ολόκληρα έτη, και τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθµό ζώων που προβλέπεται στο άρθρο
12 παράγραφος 1. Στο τέλος κάθε περιόδου προσωρινής
εκχώρησης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία συνεχόµενα
έτη, ένας παραγωγός ανακτά, εκτός από την περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων, το σύνολο των δικαιωµάτων του για τον ίδιο
τουλάχιστον για δύο συνεχόµενα έτη. Εφόσον ο παραγωγός δεν
αξιοποιεί ο ίδιος τουλάχιστον το ελάχιστο ποσοστό των δικαιωµάτων του, που έχει καθορισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4,
κατά τη διάρκεια καθενός από τα δύο έτη, το κράτος µέλος, εκτός
από έκτακτες περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες, αποσύρει και
επιστρέφει κάθε έτος στο εθνικό απόθεµα το τµήµα των δικαιωµάτων που δεν χρησιµοποιήθηκε από τον παραγωγό.
Εντούτοις, σε περιπτώσεις παραγωγών που συµµετέχουν σε αναγνωρισµένα από την Επιτροπή προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν παράταση της
συνολικής διάρκειας της προσωρινής εκχώρησης σε συνάρτηση µε
τα προγράµµατα αυτά.
Οι παραγωγοί που έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συµµετάσχουν σε πρόγραµµα εκτατικοποίησης, σύµφωνα µε το µέτρο που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 του Συµβουλίου (1), ή σε πρόγραµµα
εκτατικοποίησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσουν προσωρινά
ή/και να µεταβιβάσουν τα δικαιώµατά τους, κατά την περίοδο της
εν λόγω συµµετοχής τους. Εντούτοις, η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που το πρόγραµµα επιτρέπει τη µεταβίβαση
ή/και την προσωρινή εκχώρηση δικαιωµάτων σε παραγωγούς, για
τη συµµετοχή των οποίων, σε άλλα µέτρα εκτός από εκείνα που
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, απαιτείται η απόκτηση δικαιωµάτων.
4.
Το ελάχιστο ποσοστό χρησιµοποίησης δικαιωµάτων πριµοδότησης καθορίζεται στο 70 %.
Εντούτοις, τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν το ποσοστό αυτό
έως το 90 %. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν προηγουµένως την
Επιτροπή για το ποσοστό το οποίο προτίθενται να χρησιµοποιήσουν.
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Η εν λόγω κοινοποίηση πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας που
καθορίζεται από το κράτος µέλος και λήγει το αργότερο κατά την
ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει στο εν λόγω κράτος µέλος η
περίοδος υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πριµοδότησης, µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η µεταβίβαση πραγµατοποιείται λόγω κληρονοµιάς. Στην περίπτωση αυτή, ο παραγωγός στον
οποίο χορηγούνται τα δικαιώµατα πρέπει να είναι σε θέση να
προσκοµίσει τα κατάλληλα νόµιµα έγγραφα, που αποδεικνύουν ότι
αυτός ή αυτή είναι ο δικαιούχος του εκλιπόντος παραγωγού.
3.
Στην περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων χωρίς µεταβίβαση
της εκµετάλλευσης, ο αριθµός δικαιωµάτων που µεταβιβάζεται
χωρίς αντιστάθµισµα στο εθνικό απόθεµα, δεν µπορεί σε καµία
περίπτωση να είναι κατώτερος από τη µονάδα.
Άρθρο 13
Τροποποίηση του ατοµικού ανώτατου ορίου
Στην περίπτωση µεταβίβασης ή προσωρινής εκχώρησης των δικαιωµάτων πριµοδότησης, τα κράτη µέλη προσδιορίζουν το νέο ατοµικό
όριο και κοινοποιούν στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς τον
αριθµό των δικαιωµάτων πριµοδότησης που δικαιούνται, το αργότερο εντός εξήντα ηµερών από την τελευταία ηµέρα της περιόδου
κατά την οποία ο παραγωγός υπέβαλε την αίτησή του για τη
χορήγηση πριµοδότησης.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που η µεταβίβαση πραγµατοποιείται λόγω κληρονοµιάς, σύµφωνα µε τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.
Άρθρο 14
Παραγωγοί που δεν είναι ιδιοκτήτες της έκτασης της εκµετάλλευσής τους
Οι παραγωγοί οι οποίοι εκµεταλλεύονται µόνον εκτάσεις κρατικής
ή συλλογικής ιδιοκτησίας και οι οποίοι αποφασίζουν να παύσουν
να χρησιµοποιούν τις εν λόγω εκτάσεις για βοσκή και να µεταβιβάσουν όλα τα δικαιώµατά τους σε άλλο παραγωγό, εξοµοιώνονται
µε παραγωγούς που πωλούν ή µεταβιβάζουν τις εκµεταλλεύσεις
τους. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, οι παραγωγοί αυτοί εξοµοιώνονται µε παραγωγούς που µεταβιβάζουν µόνο τα δικαιώµατά τους
για επιδότηση.
Άρθρο 15

Άρθρο 12

Μεταβίβαση µέσω του εθνικού αποθέµατος

Μεταβίβαση δικαιωµάτων και προσωρινή εκχώρηση

Όταν ένα κράτος µέλος προβλέπει ότι η µεταβίβαση δικαιωµάτων
χωρίς µεταβίβαση της εκµετάλλευσης θα πραγµατοποιείται µέσω
του εθνικού αποθέµατος, εφαρµόζει εθνικές διατάξεις ανάλογες µε
εκείνες που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο. Επιπλέον, στις
περιπτώσεις αυτές:
— τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν την προσωρινή
εκχώρηση µέσω του εθνικού αποθέµατος,
— σε περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων πριµοδότησης ή
προσωρινής εκχώρησης, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, η µεταβίβαση στο απόθεµα αρχίζει να ισχύει µόνο µετά από κοινοποίηση των αρµοδίων αρχών του κράτους µέλους στον
παραγωγό που µεταβιβάζει ή/και εκχωρεί τα δικαιώµατα, και η
µεταβίβαση από το απόθεµα σε άλλο παραγωγό αρχίζει να
ισχύει µόνο µετά από κοινοποίηση των εν λόγω αρχών στο
συγκεκριµένο παραγωγό.

1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν, συναρτήσει των
διαρθρώσεων της παραγωγής τους, τον ελάχιστο αριθµό των
δικαιωµάτων για πριµοδότηση, για τα οποία µπορεί να γίνει µερική
µεταβίβαση, χωρίς την µεταβίβαση εκµετάλλευσης. Ο ελάχιστος
αυτός αριθµός δεν µπορεί να υπερβεί τα δέκα δικαιώµατα για
πριµοδότηση.
2.
Η µεταφορά δικαιωµάτων πριµοδότησης καθώς και η προσωρινή εκχώρηση των δικαιωµάτων αυτών, ισχύουν µόνο µετά την
κοινοποίησή τους στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους, από
τον παραγωγό που µεταβιβάζει ή/και εκχωρεί τα δικαιώµατα και
από τον παραγωγό που αποδέχεται τα δικαιώµατα.
(1) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85.
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Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι το τµήµα
των δικαιωµάτων που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο του
άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001,
πρέπει να αντισταθµίζεται από την καταβολή, από το κράτος µέλος,
ποσού αντίστοιχου µε εκείνο που θα προέκυπτε από άµεση µεταφορά µεταξύ παραγωγών, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της εξέλιξης
της παραγωγής στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. Το ποσό της
καταβολής αυτής ισούται µε το ποσό που επιβαρύνει τον
παραγωγό που λαµβάνει ισοδύναµα δικαιώµατα από το εθνικό
απόθεµα.
Άρθρο 16
Υπολογισµός ατοµικών ορίων
Μόνο ακέραιοι αριθµοί θα χρησιµοποιούνται για τους αρχικούς
υπολογισµούς και για τις µεταγενέστερες διορθώσεις των ατοµικών
ορίων όσον αφορά τα δικαιώµατα πριµοδότησης.
Προς το σκοπό αυτό, σε περιπτώσεις που το τελικό αποτέλεσµα
των αριθµητικών υπολογισµών δεν είναι ακέραιος αριθµός, θα
γίνεται στρογγυλοποίηση προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό.
Εντούτοις, όταν το αποτέλεσµα των υπολογισµών βρίσκεται στη
µέση δύο ακέραιων αριθµών τότε η στρογγυλοποίηση θα γίνεται
προς το µεγαλύτερο ακέραιο αριθµό.
Άρθρο 17
Κοινοποιήσεις
1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο
µέχρι την 1η Μαρτίου 2002, τις διαδικασίες που χρησιµοποίησαν
για την επιβολή της µείωσης των ατοµικών ανωτάτων ορίων,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2529/2001, καθώς και τον συνολικό αριθµό των δικαιωµάτων που
παραχωρήθηκαν στους παραγωγούς και τον αριθµό των δικαιωµάτων που κατανέµονται στο απόθεµα.
2.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο
µέχρι την 1η Μαρτίου 2002, τη µέθοδο υπολογισµού της µείωσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2529/2001 και, ενδεχοµένως, τα µέτρα που ελήφθησαν δυνάµει
του άρθρου 9 παράγραφος 3, καθώς και, πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις.
3.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο
µέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, χρησιµοποιώντας τον πίνακα
των παραρτηµάτων ΙΙΙ και IV:
α) τον αριθµό των δικαιωµάτων για πριµοδότηση που έχουν επιστραφεί στο εθνικό απόθεµα χωρίς αντισταθµιστική πληρωµή,
κατόπιν µεταβιβάσεων δικαιωµάτων χωρίς µεταβιβάσεις εκµεταλλεύσεων, κατά το προηγούµενο έτος·
β) τον αριθµό των µη χρησιµοποιηθέντων δικαιωµάτων πριµοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, τα οποία µεταβιβάστηκαν
στο εθνικό απόθεµα κατά το προηγούµενο έτος·
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ε) τις ηµεροµηνίες τις σχετικές µε τις περιόδους και τις προθεσµίες
για τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων και για τις αιτήσεις για τη
χορήγηση πριµοδότησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Άρθρο 18
Μέχρι τις 30 Απριλίου 2002 τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέσουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε τις εθνικές τους
ρυθµίσεις όσον αφορά τις πρόσθετες πληρωµές που προβλέπονται
από το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001. Οι
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
1. Πληρωµές κατά κεφαλή:
α) ενδεικτικά ποσά κατά κεφαλή ανάλογα µε τις κατηγορίες των
ζώων και τις ρυθµίσεις χορήγησης·
β) ενδεικτική πρόβλεψη όσον αφορά το σύνολο των δαπανών
και τον αριθµό των ζώων·
γ) ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε το δείκτη πυκνότητας·
δ) άλλες πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες εφαρµογής.
2. Πληρωµές µε βάση τις εκτάσεις (αν χρειαστεί):
α) υπολογισµός των βασικών περιφερειακών εκτάσεων·
β) ενδεικτικά ποσά ανά εκτάριο·
γ) ενδεικτική πρόβλεψη των συνολικών δαπανών και του αριθµού των σχετικών εκταρίων·
δ) άλλες πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες εφαρµογής.
3. Πληροφορίες σχετικά µε άλλα καθεστώτα τα οποία έχουν θεσπιστεί για την πραγµατοποίηση πρόσθετων πληρωµών.
4. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλες
τις αλλαγές σχετικά µε τις ρυθµίσεις εντός ενός µηνός από την
πραγµατοποίηση αυτών των αλλαγών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
Εθνικά µέτρα εφαρµογής
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα που απαιτούνται για την ορθή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 20
Μεταβατικά µέτρα

γ) τον αριθµό των δικαιωµάτων που παραχωρήθηκαν, σύµφωνα µε
το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2529/
2001, κατά το προηγούµενο έτος.

Οι αιτήσεις για την πριµοδότηση όσον αφορά το 2002 που υπεβλήθησαν πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισµού
στο πλαίσιο προηγούµενων καθεστώτων που προβλέπονται από το
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 θα πρέπει να θεωρηθούν ως αιτήσεις που υπεβλήθησαν βάσει του καθεστώτος που
θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001.

δ) τον αριθµό των δικαιωµάτων πριµοδότησης, που παραχωρήθηκαν από το εθνικό απόθεµα σε παραγωγούς µειονεκτικών
περιοχών, κατά το προηγούµενο έτος.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 στην έκδοσή του πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού θα ισχύσει για όλες
αυτές τις εφαρµογές.
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Άρθρο 21
Κατάργηση
Από την 1η Ιανουαρίου 2002, καταργούνται οι κανονισµοί (ΕΟΚ)
αριθ. 2814/90, (ΕΟΚ) αριθ. 2385/91, (ΕΟΚ) αριθ. 2230/92,
(ΕΟΚ) αριθ. 3567/92, (ΕΟΚ) αριθ. 2700/93 και (ΕΚ) αριθ. 2738/
1999. Εξακολουθούν να εφαρµόζονται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν για το 2001 και τα προηγούµενα έτη εµπορίας. Οι
παραποµπές που γίνονται στους καταργηθέντες κανονισµούς θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισµό και αφορούν τον
πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος VI.
Άρθρο 22
Τροποποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος
Το άρθρο 40 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 40
1.
Όταν, σε σχέση µε τις αιτήσεις για ενίσχυση βάσει του
καθεστώτος ενισχύσεων για τα αιγοπρόβατα, διαπιστωθεί
κάποια διαφορά σύµφωνα µε το άρθρο 36 παράγραφος 3, θα
ισχύει κατ’ αναλογία το άρθρο 38 παράγραφοι 2, 3 και 4 από
το πρώτο ζώο σχετικά µε το οποίο θα έχουν διαπιστωθεί
παρατυπίες.
2.
Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος παραγωγός δεν δήλωσε στην
αίτηση πριµοδότησης ότι διαθέτει στην αγορά γάλα προβάτων
ή προϊόντα γάλακτος προβάτων, το ποσό της ενίσχυσης που
δικαιούται θα περιοριστεί στο ποσό της πριµοδότησης που
καταβάλλεται στους εκτροφείς προβάτων οι οποίοι διαθέτουν
στην αγορά γάλα προβάτων και προϊόντα γάλακτος προβάτων
µείον τη διαφορά ανάµεσα στο ποσό αυτό και στο πλήρες ποσό
της πριµοδότησης για τις προβατίνες.
3.
Όταν, σε σχέση µε τις αιτήσεις για συµπληρωµατική
πριµοδότηση, διαπιστωθεί ότι δεν βρίσκεται το 50 % τουλάχιστον της έκτασης της εκµετάλλευσης που χρησιµοποιείται για
γεωργικούς σκοπούς σε κάποια από τις περιοχές που προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2529/2001 του Συµβουλίου (*), δεν θα καταβληθεί
συµπληρωµατική πριµοδότηση και η πριµοδότηση αιγοπρο-
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βάτων θα µειωθεί κατά ένα ποσό που θα ισούται µε το 50 %
της συµπληρωµατικής πριµοδότησης.
4.
Εάν διαπιστωθεί ότι το ποσοστό της έκτασης της εκµετάλλευσης που χρησιµοποιείται για γεωργικούς σκοπούς σε
περιοχές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2550/2001, ο οποίος προβλέπει τους λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2529/2001 του Συµβουλίου (**)είναι µικρότερο από το 50 %,
δεν θα καταβληθεί η πριµοδότηση για τις αίγες.
5.
Εάν διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός ο οποίος µετακίνησε το
ποίµνιό του υποβάλλει αίτηση για συµπληρωµατική πριµοδότηση δεν βόσκησε το 90 % των ζώων του επί 90 µέρες
τουλάχιστον σε µία από τις περιοχές που προβλέπονται από το
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2529/2001, δεν θα πληρωθεί συµπληρωµατική πριµοδότηση
και η πριµοδότηση αιγοπροβάτων θα µειωθεί κατά ποσό ισοδύναµο µε το 50 % της συµπληρωµατικής πριµοδότησης.
6.
Εάν διαπιστωθεί ότι η παρατυπία περί της οποίας γίνεται
λόγος στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 οφείλεται σε σκόπιµη
µη συµµόρφωση, δεν θα πληρωθεί το συνολικό ποσό της
ενίσχυσης που προβλέπεται απ’αυτές τις παραγράφους. Στην
περίπτωση αυτή η ενίσχυση που θα λάβει ο εκτροφέας δεν θα
ισούται προς αυτό το ποσό.
Το εν λόγω ποσό θα συµψηφιστεί µε τις ενισχύσεις που
δικαιούται ο εκτροφέας βάσει του καθεστώτος ενισχύσεων για
τα αιγοπρόβατα, τις οποίες θα λάβει στο πλαίσιο των αιτήσεων
που θα υποβάλει κατά τη διάρκεια των τριών ηµερολογιακών
ετών µετά το ηµερολογιακό έτος κατά το οποίο έγινε η εν
λόγω διαπίστωση.
(*) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.
(**) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 105.»
Άρθρο 23
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Επιλέξιµες περιοχές για τη χορήγηση πριµοδότησης για αίγες
1. Γαλλία: η Κορσική και όλες οι ορεινές περιοχές, κατά την έννοια του άρθρου 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, που
βρίσκονται εκτός της εν λόγω περιφέρειας.
2. Ελλάδα: ολόκληρη η χώρα.
3. Ιταλία: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Καλαβρία, Σικελία και Σαρδηνία, καθώς και όλες οι ορεινές
περιοχές, κατά την έννοια του άρθρου 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, που βρίσκονται εκτός των περιφερειών
αυτών.
4. Ισπανία: οι αυτόνοµες περιφέρειες Ανδαλουσίας, Αραγονίας, Βαλεαρίδων Νήσων, Castile-La Mancha, Castile-Leon, Καταλονίας, Extremadura, Γαλικίας (µε εξαίρεση τις επαρχίες Coruna και Lugo), Μαδρίτης, Murcia, La Rioja, Comunidad
Valenciana και Καναρίων Νήσων, καθώς και όλες οι ορεινές περιοχές, κατά την έννοια του άρθρου 18 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999, που βρίσκονται εκτός των περιφερειών αυτών.
5. Πορτογαλία: ολόκληρη η χώρα, µε εξαίρεση τις Αζόρες.
6. Αυστρία: όλες οι ορεινές περιοχές, κατά την έννοια του άρθρου 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2700/93

Ο παρών κανονσµός

—

Άρθρο1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

—

Άρθρο 3

Άρθρο 1α παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 7

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 8

Άρθρο 1α παράγραφος 5

Άρθρο 22

Άρθρο 2

Άρθρο 9

Παράρτηµα I

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

—

—

Παράρτηµα III

—

Παράρτηµα IV
Κανονσµός (ΕΟΚ) αριθ. 3567/92

Ο παρών κανονισµός

Άρθρο 6

Άρθρο 10

Άρθρο 6α

Άρθρο 11

Άρθρο 7

Άρθρο 12

Άρθρο 9

Άρθρο 13

Άρθρο 10

Άρθρο 14

Άρθρο 11

Άρθρο 15

Άρθρο 12

Άρθρο 16

—

Άρθρο 17

Άρθρο 15

Άρθρο 18

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2814/90

Όλα τα άρθρα
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2385/91

Άρθρο 3(1), (2) και (3)
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2230/92

Άρθρο 1
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2738/1999

Άρθρο 1
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2467/98

Παράρτηµα Ι

Ο παρών κανονισµός

—
Ο παρών κανονισµός

Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός

Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός

Άρθρο 3 και Παράρτηµα I
Ο παρών κανονισµός

Παράρτηµα I
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2551/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα
γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και
Μαρόκου καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1300/97 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σε εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, κοινοτικές τιµές κατά την εισαγωγή και κοινοτικές τιµές στην παραγωγή καθορίζονται ανά δεκαπενθήµερο για τα µονοανθή γαρίφαλλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος, εφαρµοζόµενες για περίοδο δύο εβδοµάδων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
700/88 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 1988, περί ορισµένων
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος που εφαρµόζεται κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς
και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (3), όπως τροποποιήθηκε

τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµές
αυτές καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα
σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι’ αυτό
πρέπει να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µία περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 ∆εκεµβρίου 2001.
Εφαρµόζεται από τις 26 ∆εκεµβρίου 2001 έως τις 8 Ιανουαρίου
2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.

(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: 26 ∆εκεµβρίου 2001 έως 8 Ιανουαρώου 2002
Μονοανθή
γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή
γαρίφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε
µικρό άνθος

17,31

11,39

50,86

20,03

Μονοανθή
γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή
γαρίφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε
µικρό άνθος

Ισραήλ

14,01

—

14,38

13,82

Μαρόκο

20,73

15,13

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

18,63

—

—

—

Κοινοτικές τιµές
στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές
κατά την εισαγωγή

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2552/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για αναστολή του προτιµησιακού δασµού και επαναφορά του δασµού του κοινού δασµολογίου κατά την
εισαγωγή µονοανθών γαρίφαλων (Standard) καταγωγής Ισραήλ
(4)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 700/2001 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2062/97 (6), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
του εν λόγω καθεστώτος.

(5)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκοµίας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και Ισραήλ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Με βάση τις διαπιστώσεις που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 και
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συµπεράνουµε ότι
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 για αναστολή του προτιµησιακού δασµού για τα µονοανθή γαρίφαλα (Standard) καταγωγής Ισραήλ. Θα πρέπει να επαναφερθεί ο δασµός του κοινού δασµολογίου.

(6)

Η ποσόστωση των εν λόγω προϊόντων αναφέρεται στην
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2001. Έκτοτε, η αναστολή του προτιµησιακού δασµού και
η επαναφορά του δασµού του κοινού δασµολογίου εφαρµόζονται το αργότερο έως το τέλος της περιόδου αυτής.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(7)

Στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των συνεδριάσεων της
επιτροπής διαχείρισης ζώντων φυτών και προϊόντων ανθοκοµίας, η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα µέτρα αυτά,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(1)

(2)

(3)

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

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρµογής ενός προτιµησιακού δασµού για τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος, τα
µονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή γαρίφαλα
(Spray), εντός των ορίων των δασµολογικών ποσοστώσεων
που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή στην Κοινότητα
νωπών κοµµένων ανθέων.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου (3),
καθόρισε το άνοιγµα και τον τρόπο διαχειρίσεως των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα προϊόντα,
κοµµένα, νωπά, που κατάγονται από την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη ∆υτική Όχθη και
τη Λωρίδα της Γάζας, της Τυνησίας και της Τουρκίας,
καθώς και τις λεπτοµέρειες παράτασης και προσαρµογής
των εν λόγω ποσοστώσεων.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2551/2001 της Επιτροπής (4)
καθόρισε τις κοινοτικές τιµές παραγωγής και εισαγωγής για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του
καθεστώτος.
ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.
ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
Βλέπε σελίδα 118 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις εισαγωγές µονοανθών γαρίφαλων (Standard) (κωδικός ΣΟ
ex 0603 10 20) καταγωγής Ισραήλ, ο προτιµησιακός δασµός που
καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1981/94 αναστέλλεται
και επαναφέρεται ο δασµός του κοινού δασµολογίου.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 ∆εκεµβρίου 2001.
(5) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(6) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2553/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
για αποκατάσταση του προτιµησιακού δασµού κατά την εισαγωγή µονοανθών γαρίφαλων (standard)
καταγωγής ∆υτικής Όχθης της Λωρίδας της Γάζας
2062/97 (6), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του εν
λόγω καθεστώτος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard) καταγωγής ∆υτικής
Όχθης της Λωρίδας της Γάζας ο προτιµησιακός δασµός που
καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 έχει
ανασταλεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2413/2001 της
Επιτροπής (7).

(6)

Με βάση τις διαπιστώσεις που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 και
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συµπεράνουµε ότι
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 για αποκατάσταση του προτιµησιακού δασµού για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard) καταγωγής ∆υτικής Όχθης της Λωρίδας
της Γάζας. Θα πρέπει να αποκατασταθεί ο προτιµησιακός
δασµός.

(7)

Στα µεσοδιαστήµατα των συνεδριάσεων της επιτροπής διαχείρισης, ζώντων φυτών και ανθοκοµίας, η Επιτροπή πρέπει
να λάβει τα απαραίτητα µέτρα,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκοµίας καταγωγής Ισραήλ, Ιορδανίας, Μαρόκου, Κύπρου,
∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (2), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

(4)

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

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρµογής ενός προτιµησιακού δασµού για τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος,
τα µονοανθή γαρίφαλα (standard) και τα πολυανθή γαρίφαλα (spray), εντός των ορίων των δασµολογικών ποσοστώσεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή στην Κοινότητα νωπών κοµµένων ανθέων.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου (3),
καθόρισε το άνοιγµα και τον τρόπο διαχειρίσεως των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα προϊόντα
καταγωγής Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Μάλτας, Μαρόκου,
∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας, Τυνησίας και Τουρκίας, καθώς και τις λεπτοµέρειες παράτασης και προσαρµογής των εν λόγω ποσοστώσεων.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2551/2001 της Επιτροπής (4),
καθόρισε τις κοινοτικές τιµές παραγωγής και εισαγωγής για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του
καθεστώτος.

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.
ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
Βλέπε σελίδα 118 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για τις εισαγωγές µονοανθών γαρίφαλων (standard)
καταγωγής ∆υτικής Όχθης της Λωρίδας της Γάζας, του κωδικού
ΣΟ ex 0603 10 20, ο προτιµησιακός δασµός που καθορίσθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 αποκαθίσταται.
2.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2413/2001 καταργείται.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 ∆εκεµβρίου 2001.
(6) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
(7) ΕΕ L 326 της 11.12.2001, σ. 20.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2554/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2001
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. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης
Οκτωβρίου 2001, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως
το άρθρο 6 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2102/2001 της Επιτροπής (2)
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 21 ∆εκεµβρίου
2001, 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.
2102/2001, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων
έγινε αποδεκτή µετά τις 21 ∆εκεµβρίου 2001 και πριν από τις 15
Ιανουαρίου 2002, απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 22 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.
(2) ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 3.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την προσωρινή
εφαρµογή του πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηµατικού
ανταλλάγµατος που προβλέπονται στη συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από την
1η Αυγούστου 2001 έως τις 31 Ιουλίου 2006
(2001/926/ΕΚ)
µορφήν ανταλλαγής επιστολών που προβλέπει την προσωρινή εφαρµογή του µονογραφηµένου πρωτοκόλλου από την
1η Αυγούστου 2001.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 300 παράγραφος 2,

(5)

Πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος κατανοµής των αλιευτικών
δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών µελών,

την πρόταση της Επιτροπής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Κοινότητα και η Ισλαµική ∆ηµοκρατία της Μαυριτανίας
προέβησαν σε διαπραγµατεύσεις για τον καθορισµό των
τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων που πρέπει να εισαχθούν
στη συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα της θαλάσσιας
αλιείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας (1).

(2)

Κατά το πέρας των διαπραγµατεύσεων αυτών, µονογραφήθηκε ένα νέο πρωτόκολλο στις 31 Ιουλίου 2001.

(3)

Με το πρωτόκολλο αυτό, οι αλιείς της Κοινότητας διαθέτουν αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα που υπάγονται στην
κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας
της Μαυριτανίας για την περίοδο από την 1η Αυγούστου
2001 έως τις 31 Ιουλίου 2006.

(4)

Για να εξασφαλισθεί η συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών της Κοινότητας, είναι απαραίτητο να
εφαρµοσθεί το νέο πρωτόκολλο το συντοµότερο δυνατό. Για
τον λόγο αυτό, τα δύο µέρη µονογράφησαν συµφωνία υπό
Κατηγορίες αλιείας

Οστρακόδερµα εκτός αστακών

Η συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την
προσωρινή εφαρµογή του πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των
αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηµατικού ανταλλάγµατος που
προβλέπονται στη συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαµικής
∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2001 έως τις 31 Ιουλίου 2006, εγκρίνεται εξ ονόµατος της
Κοινότητας.
Τα κείµενα της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών και
του πρωτοκόλλου επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται από το πρωτόκολλο
κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τρόπο:

Κράτος µέλος

Ολική χωρητικότητα
(ΚΟΧ)

Ισπανία

4 364

Ιταλία

1 091

Πορτογαλία
(1) ΕΕ L 334 της 23.12.1996, σ. 20.

Άρθρο 1

545

Αριθµός χρησιµοποιούµενων
σκαφών
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Κατηγορίες αλιείας

Κράτος µέλος

22.12.2001

Ολική χωρητικότητα
(ΚΟΧ)

Αριθµός χρησιµοποιούµενων
σκαφών

Μαύρος µερλούκιος

Ισπανία

8 500

Βενθοπελαγικά εκτός του µαύρου µερλούκιου
εργαλεία εκτός της τράτας

Ισπανία

1 300

Πορτογαλία

2 000

Βενθοπελαγικά — τράτα

Ισπανία

4 000

Κεφαλόποδα (σκάφη)

Ισπανία

50

Ιταλία

5

Αστακοί

Πορτογαλία

200

Θυνναλιευτικά µε γρίπο (σκάφη)

Ισπανία

18

Γαλλία

18

Θυνναλιευτικά µε καλάµια

Ισπανία

20

Παραγαδιάρικα επιφανείας (σκάφη)

Πορτογαλία

3

Γαλλία

8

Πελαγικά

15

Εάν οι αιτήσεις αδειών των κρατών µελών δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται από το
πρωτόκολλο, η Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους.
Άρθρο 3
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη
συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών, δεσµεύοντας την Κοινότητα.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών για την προσωρινή εφαρµογή του πρωτοκόλλου για τον καθορισµό
των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηµατικού ανταλλάγµατος που προβλέπονται στη συµφωνία
συνεργασίας στον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαµικής
∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2001 έως τις 31 Ιουλίου 2006
A. Επιστολή της Κοινότητας
Κύριε,
Αναφερόµενος στο πρωτόκολλο για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηµατικού ανταλλάγµατος που προβλέπονται στη συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2001 έως
τις 31 Ιουλίου 2006, η οποία µονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 31 Ιουλίου 2001, έχω την τιµή να σας
γνωρίσω ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι έτοιµη να εφαρµόσει το πρωτόκολλο αυτό σε προσωρινή βάση, από την
1η Αυγούστου 2001, εν αναµονή της έναρξης ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ισλαµική ∆ηµοκρατία
της Μαυριτανίας διατίθεται να πράξει το ίδιο.
Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου, η καταβολή της πρώτης
δόσεως της χρηµατικής αντιστάθµισης, που καθορίζεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου, θα πραγµατοποιηθεί το
αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Η Κοινότητα θα προσπαθήσει, ωστόσο, στο µέτρο του δυνατού, να
συντοµεύσει την προθεσµία αυτή.
Θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε λήψη της παρούσας επιστολής σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή και
να σηµειώσετε τη συµφωνία σας σχετικά µε το περιεχόµενό της.
Με τιµή,
Εξ ονόµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
B. Επιστολή της κυβέρνησης της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας
Κύριοι,
Έχω την τιµή να επιβεβαιώσω λήψη της επιστολή σας µε σηµερινή ηµεροµηνία η οποία έχει ως εξής:
«Αναφερόµενος στο πρωτόκολλο για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηµατικού
ανταλλάγµατος που προβλέπονται στη συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από την 1η
Αυγούστου 2001 έως τις 31 Ιουλίου 2006, η οποία µονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 31 Ιουλίου 2001,
έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι έτοιµη να εφαρµόσει τo πρωτόκολλο αυτό σε
προσωρινή βάση, από την 1η Αυγούστου 2001, εν αναµονή της έναρξης ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι
και η Ισλαµική ∆ηµοκρατία της Μαυριτανίας διατίθεται να πράξει το ίδιο.
Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου, η καταβολή της πρώτης
δόσεως της χρηµατικής αντιστάθµισης, που καθορίζεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου, θα πραγµατοποιηθεί
το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Η Κοινότητα θα προσπαθήσει, ωστόσο, στο µέτρο του δυνατού, να
συντοµεύσει την προθεσµία αυτή.
Θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε λήψη της παρούσας επιστολής σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή
και να σηµειώσετε τη συµφωνία σας σχετικά µε το περιεχόµενό της.»
Έχω την τιµή να σας επιβεβαιώσω ότι το περιεχόµενο της επιστολή σας γίνεται δεκτό από την κυβέρνηση της
Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας και ότι η επιστολή σας καθώς και η παρούσα επιστολή συνιστούν
συµφωνία σύµφωνα µε την πρότασή σας.
Με τιµή,
Για την κυβέρνηση της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτητών και του χρηµατικού ανταλλάγµατος που προβλέπονται
στη συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2001 έως τις 31
Ιουλίου 2006
Άρθρο 1
Από την 1η Αυγούστου 2001 και για περίοδο πέντε ετών, οι
αλιευτικές δυνατότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 της
συµφωνίας, καθορίζονται στα τεχνικά δελτία του παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 2
1.
Για την περίοδο εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου, το
συνολικό χρηµατικό αντάλλαγµα που αναφέρεται στο άρθρο 7 της
συµφωνίας, καθορίζεται ετησίως σε 86 εκατ. ευρώ (από τα οποία
82 εκατ. ευρώ για χρηµατική αντιστάθµιση και 4 εκατ. ευρώ για τη
χρηµατοδοτική στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος πρωτοκόλλου).

σίας, κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου του 2003, προκειµένου να προσαρµόσουν, ενδεχοµένως, κατόπιν κοινής συµφωνίας,
τις αλιευτικές δυνατότητες και όρους όσον αφορά την κατηγορία
των κεφαλοπόδων. Η απόφαση για ενδεχόµενη αναθεώρηση λαµβάνεται το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Τα δύο µέρη αναλαµβάνουν να αποφασίσουν τη σύνθεση της
οµάδας επιστηµόνων πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2001. Προβλέπουν επίσης σύσκεψη της µεικτής επιτροπής, το συντοµότερο δυνατόν, προκειµένου να καθορίσουν τις ενέργειες που είναι αναγκαίες
για τη διαδικασία επανεξέτασης καθώς και ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Άρθρο 5

2.
Η διάθεση της συνολικής χρηµατικής αντιστάθµισης υπάγεται
στην αποκλειστική αρµοδιότητα της κυβέρνησης της Μαυριτανίας.

Από το ποσό της χρηµατικής στήριξης που προβλέπεται στο άρθρο
2 παράγραφος 1, οι ακόλουθες ενέργειες χρηµατοδοτούνται, ως
εξής:

Άρθρο 3

α) Στήριξη της έρευνας που προορίζεται για τη βελτίωση των
γνώσεων στον τοµέα της αλιείας, της παρακολούθησης όσον
αφορά την εξέλιξη των πόρων στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας καθώς και της λειτουργίας του CNROP και της βελτίωσης των υγειονοµικών όρων στον τοµέα της αλιείας, µε
ποσό 800 000 ευρώ ετησίως.

1.
Το ποσό της συνολικής χρηµατικής αντιστάθµισης καταβάλλεται σε λογαριασµό της Κεντρικής Τράπεζας της Μαυριτανίας που
έχει ανοιχτεί σε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό που ορίζεται από τη
Μαυριτανία.
2.
Η πληρωµή, σχετικά µε το πρώτο έτος, της συνολικής χρηµατικής αντιστάθµισης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4,
πραγµατοποιείται το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Οι ετήσιες πληρωµές για τα µεταγενέστερα έτη πραγµατοποιούνται το
αργότερο την 1η Αυγούστου κάθε έτους.
Άρθρο 4

β) Στήριξη της εποπτείας στον τοµέα της αλιείας, η οποία προορίζεται να χρηµατοδοτήσει τις δαπάνες λειτουργίας της DSPCM
και, ενδεχοµένως, την εγκατάσταση νέων µέσων εποπτείας, µε
ποσό 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως.
γ) Θεσµική στήριξη της επαγγελµατικής ναυτικής επιµόρφωσης
µε στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση ανθρωπίνων ικανοτήτων, µε ποσό 300 000 ευρώ ετησίως.

Περιοδική εξέταση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων πραγµατοποιείται από τη µεικτή επιτροπή βάσει των διαθέσιµων επιστηµονικών δεδοµένων.

δ) Θεσµική στήριξη της κατάρτισης αλιευτικών στατιστικών, µε
ποσό 50 000 ευρώ ετησίως.

Ανάλογα µε την κατάσταση των αλιευτικών πόρων, οι αλιευτικές
δυνατότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1, µπορούν να προσαρµόζονται κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών από την 1η Ιανουαρίου 2004. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική χρηµατική αντιστάθµιση που αναφέρεται στο άρθρο 2, προσαρµόζεται ανάλογα κατόπιν κοινής συµφωνίας.

στ) Θεσµική στήριξη του συστήµατος διαχείρισης αδειών αλιείας,
µε ποσό 50 000 ευρώ ετησίως.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, η Επιτροπή
και οι αρχές της Μαυριτανίας λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα
προκειµένου να αξιολογήσουν την κατάσταση των πόρων όσον
αφορά τα κεφαλόποδα στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας. Για
το σκοπό αυτό, συγκροτείται κοινή επιστηµονική οµάδα εργασίας
που θα συνέρχεται υπό την αιγίδα του CNROP κατά τακτικά
χρονικά διαστήµατα, και, τουλάχιστον, µία φορά κατ’ έτος. Η
οµάδα αυτή θα αποτελείται από επιστήµονες που επιλέγονται κατόπιν κοινής συµφωνίας από τα δύο µέρη.
Βάσει των συµπερασµάτων της επιστηµονικής οµάδας εργασίας και
υπό το πρίσµα των καλύτερων διαθέσιµων επιστηµονικών γνωµών,
τα δύο µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της µεικτής
επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 10 της συµφωνίας συνεργα-

ε) Θεσµική στήριξη της διάσωσης στη θάλασσα, µε ποσό
50 000 ευρώ ετησίως.

ζ) Στήριξη της διαχείρισης στον τοµέα των ναυτικών, µε ποσό
50 000 ευρώ ετησίως.
η) Έξοδα οργάνωσης και συµµετοχής σε διεθνή σεµινάρια και
συσκέψεις, µε ποσό 400 000 ευρώ ετησίως.
θ) Στήριξη της ανάπτυξης της αλιείας µικρής κλίµακας, µε ποσό
800 000 ευρώ ετησίως.
Οι ενέργειες αυτές, καθώς και τα ετήσια ποσά, τα οποία διατίθενται
σε αυτές, αποφασίζονται από το Υπουργείο το οποίο πληροφορεί
σχετικά την Επιτροπή. Τα ετήσια αυτά ποσά καταβάλλονται, για το
πρώτο έτος, το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2001, σε λογαριασµό της Κεντρικής Τράπεζας της Μαυριτανίας που έχει ανοιχτεί σε
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό που ορίζεται από τη Μαυριτανία,
και κατά την ηµεροµηνία επετείου του πρωτοκόλλου, για τα επόµενα έτη.
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Άρθρο 6

Άρθρο 9

Το Υπουργείο διαβιβάζει στην αντιπροσωπεία, το αργότερο τρεις
µήνες µετά την ηµεροµηνία επετείου εφαρµογής του παρόντος
πρωτοκόλλου, ετήσια έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση των ενεργειών, σχετικά µε τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα καθώς και σχετικά
µε τις ενδεχόµενες δυσκολίες που διαπιστώθηκαν.

Στους κοινοτικούς εφοπλιστές ανήκει το σύνολο των αλιευµάτων
που επιτρέπεται να αλιεύουν τα σκάφη τους και αποφασίζουν
ελεύθερα σχετικά µε την εµπορία τους. Ωστόσο, τα δύο µέρη
υποχρεώνουν τους αντίστοιχους επιχειρηµατίες τους, οι οποίοι
ασχολούνται µε την εµπορία των προϊόντων αλιείας, να διατηρούν
µόνιµες διαβουλεύσεις προκειµένου να αποφεύγεται οποιοσδήποτε
ανταγωνισµός, ο οποίος ενδεχοµένως να αποσταθεροποιήσει την
αγορά. Οι εφοπλιστές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν τις λιµενικές
και λοιπές υπηρεσίες της Μαυριτανίας.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να ζητεί από τις αρµόδιες εθνικές αρχές οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές πληροφορίες
σχετικά µε τα αποτελέσµατα και, ενδεχοµένως, να επανεξετάζει τις
σχετικές πληρωµές, ανάλογα µε την πραγµατική θέση σε εφαρµογή
των ενεργειών αυτών, µετά από διαβούλευση µε τις αρχές της
Μαυριτανίας, στο πλαίσιο της µεικτής επιτροπής που προβλέπεται
στο άρθρο 10 της συµφωνίας συνεργασίας.
Άρθρο 7
Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλείπει να διενεργήσει τις
ετήσιες πληρωµές που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος
πρωτοκόλλου, η Μαυριτανία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να
αναστέλει την εφαρµογή της συµφωνίας συνεργασίας.
Άρθρο 8
Τα δύο µέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τοµέα της αλιείας.
Ευνοούν την προώθηση των συµφερόντων των ιδιωτικών φορέων
των δύο µερών µέσω της ίδρυσης κοινών επιχειρήσεων και άλλων
µορφών εταιρικής σχέσεως για την εκµετάλλευση των αλιευτικών
πόρων και για τη µεταποίηση και εµπορία των προϊόντων αλιείας.

Άρθρο 10
Οι κοινοτικοί εφοπλιστές επιλέγουν ελεύθερα τους αντιπροσώπους
των σκαφών τους, υπό τον όρο ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει
να είναι µαυριτανικής εθνικότητας.
Τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων αυτών γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Υπουργείο.
Άρθρο 11
Το παρόν πρωτόκολλο και τα παραρτήµατά του αρχίζουν να
ισχύουν την ηµεροµηνία κατά την οποία τα µέρη κοινοποιούν
αµοιβαίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες
για το σκοπό αυτό.
Εφαρµόζεται από την 1η Αυγούστου 2001.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ αριθ. 1
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΟΣΤΡΑΚΟ∆ΕΡΜΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ

1.

Ζώνη αλιείας

1.1. Βορείως του παραλλήλου 19° 21 Β, στο εξωτερικό της ζώνης που οριοθετείται από τα εξής σηµεία:
20° 46,3 Β

17° 03 ∆

20° 40 Β

17° 07,5 ∆

20° 05 Β

17° 07,5 ∆

19° 35,5 Β

16° 47 ∆

19° 28 Β

16° 45 ∆

19° 21 Β

16° 45 ∆.

1.2. Νοτίως του παραλλήλου 19° 21 Β: δυτικά της γραµµής των 6 µιλίων, τα οποία µετρώνται από την γραµµή
της αµπώτιδος.
2.

Επιτρεπόµενα εργαλεία: Τράτα βυθού για γαρίδες.
Απαγορεύεται ο διπλός σάκος τράτας.
Απαγορεύονται τα διπλά νήµατα του σάκου της τράτας.

3.

Επιτρεπόµενο ελάχιστο µέγεθος µατιών: 50 mm.

4.

Βιολογική ανάπαυση: δύο µήνες: Σεπτέµβριος και Οκτώβριος.
Τα δύο µέρη θα µπορούν να αποφασίζουν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, στο πλαίσιο της µικτής επιτροπής, τη
δυνατότητα προσαρµογής, αύξησης ή µείωσης της διάρκειας της εν λόγω περιόδου βιολογικής ανάπαυσης.

5.

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα: 20 % ψάρια και 15 % κεφαλόποδα.

6.

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα/Τέλη:

7.

1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα (ΚΟΧ) ετησίως

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Τέλη σε ευρώ ανά ΚΟΧ
ετησίως

355

358

361

364

367

Παρατηρήσεις: -/-
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ αριθ. 2
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ (1) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΑ∆ΙΑΡΙΚΑ ΒΥΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΤΗΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ

1.

Αλιευτική ζώνη:

1.1. Βορείως του παραλλήλου 19° 15,61 Β, δυτικά της γραµµής που ενώνει τα εξής σηµεία:
20° 46,3 Β

17° 03 ∆

20° 36 Β

17° 11 ∆

20° 36 Β

17° 36 ∆

20° 03 Β

17° 36 ∆

19° 45,7 Β

17° 03 ∆

19° 29 Β

16° 51,5 ∆

19° 15,6 Β

16° 51,5 ∆

19° 15,6 Β

16° 49,6 ∆.

1.2. Νοτίως του παραλλήλου 19° 15,6 Β, µέχρι τον παράλληλο 17° 50 Β δυτικά της γραµµής των 18 µιλίων
που µετρώνται από την γραµµή της αµπώτιδος.
1.3. Νοτίως του παραλλήλου 17° 50 Β, δυτικά της γραµµής των 12 µιλίων που µετρώνται από την γραµµή της
αµπώτιδος.
2.

Επιτρεπόµενα εργαλεία:
— παραγάδι βυθού,
— τράτα βυθού για µπακαλιάρους,
Απαγορεύεται ο διπλός σάκος της τράτας.
Απαγορεύονται τα διπλά νήµατα στο σάκο της τράτας.

3.

Επιτρεπόµενο ελάχιστο µέγεθος µατιών: 70 mm για την τράτα.

4.

Βιολογική ανάπαυση: Σεπτέµβριος-Οκτώβριος.
Τα δύο µέρη µπορούν να αποφασίζουν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, στο πλαίσιο της µικτής επιτροπής, τη
δυνατότητα προσαρµογής, αύξησης ή µείωσης της διάρκειας της εν λόγω περιόδου βιολογικής ανάπαυσης.

5.

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα: 25 % ψάρια για τις µηχανότρατες και 50 % για τα παραγαδιάρικα βυθού, 0 %
κεφαλόποδα και 0 % οστρακόδερµα.

6.

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα/Τέλη:

7.

1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα (ΚΟΧ) ετησίως

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

Τέλη σε ευρώ ανά ΚΟΧ
ετησίως

154

159

163

167

172

Παρατηρήσεις:
(1) Η κατηγορία αυτή αποκλείει τη συµµετοχή οποιασδήποτε µηχανότρατας-ψυγείου.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ αριθ. 3
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΚΑΦΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑΡΟΥ
ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΤΑΣ

1.

Αλιευτική ζώνη

1.1. Βορείως του παραλλήλου 19° 48,5 Β, από τα 3 µίλια τα οποία µετρώνται από τη γραµµή βάσης Cap
Blanc-Cap Timiris,
1.2. Νοτίως του παραλλήλου 19° 48,5 Β και µέχρι τον παράλληλο 19° 21 Β, δυτικά του µεσηµβρινού
16° 45 ∆
1.3. Νοτίως των 19° 21 Β, από τα 3 µίλια που µετρώνται από τη γραµµή της αµπώτιδος.
2.

Επιτρεπόµενα εργαλεία: (1)
— παραγάδι,
— σταθερό απλάδι δίχτυ, το οποίο έχει µέγιστο βάθος 7 m και µέγιστο µήκος 100 m· επιτρέπονται τα
απλάδια δίχτυα που είναι κατασκευασµένα από µονόινα στοιχεία από πολυαµίδη,
— πετονιές χειρός,
— κιούρτος,
— γρίπος για την αλιεία δολωµάτων.

3.

Μέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος µατιών: 120 mm για τα απλάδια δίχτυα.

4.

Βιολογική ανάπαυση: ∆ύο µήνες: Σεπτέµβριος και Οκτώβριος.
Τα δύο µέρη µπορούν να αποφασίζουν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, στο πλαίσιο της µικτής επιτροπής, τη
δυνατότητα προσαρµογής, αύξησης ή µείωσης της διάρκειας της εν λόγω περιόδου βιολογικής ανάπαυσης.

5.

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα: 0 % κεφαλόποδα και 0 % οστρακόδερµα.

6.

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα/Τέλη:

7.

1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα (ΚΟΧ) ετησίως

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

Τέλη σε ευρώ ανά ΚΟΧ
ετησίως

174

178

182

186

190

Τέλη σε ευρώ ανά ΚΟΧ
ετησίως

259

263

267

271

275

Παρατηρήσεις:
(1) Το αλιευτικό εργαλείο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αναφέρεται στην αίτηση αδείας.
Τα απλάδια δίκτυα που κατασκευάζονται από µονόινα στοιχεία από πολυαµίδη επιτρέπονται, εφόσον δεν απαγορεύονται
από την κοινοτική νοµοθεσία ή από τη νοµοθεσία ενός από τα κράτη µέλη.
Ο γρίπος χρησιµοποιείται µόνο για την αλιεία δολωµάτων που χρησιµοποιούνται για την αλιεία µε πετονιά ή µε
κιούρτο.
Η χρήση του κιούρτου επιτρέπεται για ένα µέγιστο αριθµό 7 σκαφών καθένα από τα οποία διαθέτει χωρητικότητα
µικρότερη από 80 ΚΟΧ.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ αριθ. 4
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ-ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

1.

Αλιευτική ζώνη:

1.1. Βορείως του παραλλήλου 19° 15,61 Β, δυτικά της γραµµής που ενώνει τα εξής σηµεία:
20° 46,3 Β

17° 03 ∆

20° 36 Β

17° 11 ∆

20° 36 Β

17° 36 ∆

20° 03 Β

17° 36 ∆

19° 45,7 Β

17° 03 ∆

19° 29 Β

16° 51,5 ∆

19° 15,6 Β

16° 51,5 ∆

19° 15,6 Β

16° 49,6 ∆.

1.2. Νοτίως του παραλλήλου 19° 15,6 Β, µέχρι τον παράλληλο 17° 50 Β δυτικά της γραµµής των 18 µιλίων
που µετρώνται από την γραµµή της αµπώτιδος.
1.3. Νοτίως του παραλλήλου 17° 50 Β, δυτικά της γραµµής των 12 µιλίων που µετρώνται από την γραµµή της
αµπώτιδος.
2.

Επιτρεπόµενα εργαλεία: τράτα.
Απαγορεύεται ο διπλός σάκος της τράτας.
Απαγορεύονται τα διπλά νήµατα στο σάκο της τράτας.

3.

Επιτρεπόµενο ελάχιστο µέγεθος µατιών: 70 mm.

4.

Βιολογική ανάπαυλα: δύο µήνες: Σεπτέµβριος και Οκτώβριος
Τα δύο µέρη θα µπορούν να αποφασίζουν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, στο πλαίσιο της µικτής επιτροπής, τη
δυνατότητα προσαρµογής, αύξησης ή µείωσης της διάρκειας της εν λόγω περιόδου βιολογικής ανάπαυσης.

5.

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα 10 %, που συνίστανται κατ’ ανώτατο όριο από 5 % γαρίδες, 5 % καλαµάρια και
σουπιές (0 % χταπόδια).

6.

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα/Τέλη:

7.

1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα (ΚΟΧ) ετησίως

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Τέλη σε ευρώ ανά ΚΟΧ
ετησίως

203

207

211

215

219

Παρατηρήσεις: -/-
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ αριθ. 5
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΕΦΑΛΟΠΟ∆Α

1.

Α λ ι ε υ τ ι κ ή ζ ώ ν η : Η ίδια µε εκείνη που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της Μαυριτανίας για τα εθνικά
σκάφη
Βορείως του παραλλήλου 19° 15,6 Β, εκτός της ζώνης που οριοθετείται από τα εξής σηµεία:
20° 46,3 Β

17° 03 ∆

20° 40 Β

17° 07,5 ∆

19° 57 Β

17° 07,5 ∆

19° 28,2 Β

16° 48 ∆

19° 18,5 Β

16° 48 ∆

19° 18,5 Β

16° 40,5 ∆

19° 15,6 Β

16° 38 ∆.

Νοτίως του παραλλήλου 19° 15,6 Β και µέχρι τον παράλληλο 17° 50 Β, δυτικά της γραµµής των 9 µιλίων
που µετρώνται από την γραµµή της αµπώτιδος.
Νοτίως του παραλλήλου 17° 50 Β, δυτικά της γραµµής των 6 µιλίων που µετρώνται από την γραµµή της
αµπώτιδος.
2.

Επιτρεπόµενα εργαλεία: τράτα βυθού.
Απαγορεύεται ο διπλός σάκος της τράτας.
Απαγορεύονται τα διπλά νήµατα στο σάκο της τράτας.

3.

Επιτρεπόµενο ελάχιστο µέγεθος µατιών: 70 mm.

4.

Βιολογική ανάπαυση: ∆ύο µήνες: Σεπτέµβριος και Οκτώβριος.
Τα δύο µέρη µπορούν να αποφασίζουν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, στο πλαίσιο της µικτής επιτροπής, τη
δυνατότητα προσαρµογής, αύξησης ή µείωσης της διάρκειας της εν λόγω περιόδου βιολογικής ανάπαυσης.

5.

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα: -/-

6.

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα/Τέλη:
1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

16 500

16 500

16 500

16 500

16 500

Αριθµός σκαφών

55

55

55

55

55

Τέλη σε ευρώ ανά ΚΟΧ
ετησίως

447

450

453

456

459

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα (ΚΟΧ) ετησίως (1)

7.

Παρατηρήσεις:
(1) Η επιτρεπόµενη χωρητικότητα (ΚΟΧ) µπορεί να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη κατά 2 % κατ’ ανώτατο όριο.

22.12.2001
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ αριθ. 6
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΡΑΒΙ∆ΕΣ

1.

Αλιευτική ζώνη:

1.1. Βορείως των 19° 21 Β: 20 µίλια που µετρώνται από τη γραµµή βάσης Cap Blanc-Cap Timiris.
1.2. Νοτίως των 19° 21 Β: 15 µίλια που µετρώνται από τη γραµµή της αµπώτιδος.
2.

Επιτρεπόµενο εργαλείο: κιούρτος.

3.

Ελάχιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις των µατιών των διχτύων: -/-

4.

Βιολογική ανάπαυλα: ∆ύο µήνες: Σεπτέµβριος και Οκτώβριος.
Τα δύο µέρη µπορούν να αποφασίζουν, κατόπιν κοινής συµφωνίας, στο πλαίσιο της µικτής επιτροπής, τη
δυνατότητα προσαρµογής, αύξησης ή µείωσης της διάρκειας της εν λόγω περιόδου βιολογικής ανάπαυσης.

5.

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα: 0 %

6.

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα/Τέλη:

7.

1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα (ΚΟΧ) ετησίως

200

200

200

200

200

Τέλη σε ευρώ ανά ΚΟΧ
ετησίως

315

321

327

333

339

Παρατηρήσεις: -/-
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ αριθ. 7
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΥΝΝΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΓΡΙ-ΓΡΙ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.

Αλιευτική ζώνη:

1.1. Βορείως των 19° 21 Β: 30 µίλια που µετρώνται από τη γραµµή βάσης Cap Blanc-Cap Timiris.
1.2. Νοτίως των 19° 21 Β: 30 µίλια που µετρώνται από τη γραµµή της αµπώτιδος.
2.

Επιτρεπόµενα εργαλεία: γρίπος.

3.

Επιτρεπόµενο ελάχιστο µέγεθος µατιών: προδιαγραφές που έχει συστήσει η ICCAT.

4.

Βιολογική ανάπαυση: -/-.

5.

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα: 0 %.

6.

Αριθµός σκαφών/Τέλη:

7.

1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

Επιτρεπόµενος αριθµός
αλιευτικών σκαφών

36

36

36

36

36

Τέλη σε ευρώ ανά ΚΟΧ
ετησίως

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

Παρατηρήσεις: -/-
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ αριθ. 8
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΘΥΝΝΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΓΡΙ-ΓΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΑ∆ΙΑΡΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1.

Αλιευτική ζώνη:

1.1. Βορείως των 19° 21 Β: 915 µίλια που µετρώνται από τη γραµµή βάσης Cap Blanc-Cap Timiris.
1.2. Νοτίως των 19° 21 Β: 12 µίλια που µετρώνται από τη γραµµή της αµπώτιδος.
2.

Επιτρεπόµενα εργαλεία:Καλάµια και παραγάδια επιφανείας.

3.

Ελάχιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις των µατιών των διχτύων: -/-.

4.

Βιολογική ανάπαυση: -/-.

5.

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα: 0 %.

6.

Αριθµός σκαφών/Τέλη:

7.

1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

Επιτρεπόµενος αριθµός
αλιευτικών σκαφών

31

31

31

31

31

Ετήσια προκαταβολή σε
ευρώ ανά σκάφος

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Παρατηρήσεις:
Αλιεία µε ζωντανό δόλωµα:

7.1. Επιτρεπόµενη αλιευτική ζώνη για την αλιεία µε ζωντανό δόλωµα:
Βορείως του παραλλήλου 19° 48,5 Β, από τα 3 µίλια τα οποία µετρώνται από τη γραµµή βάσης Cap Blanc-Cap Timiris,
Νοτίως του παραλλήλου 19° 48,5 Β και µέχρι τον παράλληλο 19° 21 Β, δυτικά του µεσηµβρινού 16° 45 ∆,
Νοτίως του παραλλήλου 19° 21 Β, από τα 3 µίλια που υπολογίζονται από τη γραµµή της αµπώτιδος.
7.2. Επιτρεπόµενο ελάχιστο µέγεθος µατιών για την αλιεία µε ζωντανό δόλωµα: 8 mm.
7.3. Στο πλαίσιο της τήρησης των σχετικών συστάσεων της ICCAT και του FAO, η αλιεία του καρχαρία των ειδών Cetorhinus
maximus, Carcharodon carcharias, Carcharias taurus και Galeorhinus galeus απαγορεύεται.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ αριθ. 9
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ-ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΛΑΓΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

1.

Αλιευτική ζώνη:

1.1. Βορείως του παραλλήλου 19° 21 Β, στο εξωτερικό της ζώνης που οριοθετείται από τα εξής σηµεία:
20° 46,3 Β

17° 03 ∆

20° 36 Β

17° 11 ∆

20° 36 Β

17° 24,1 ∆

19° 57 Β

17° 24,1 ∆

19° 45,7 Β

17° 03 ∆

19° 29 Β

16° 51,5 ∆

19° 21 Β

16° 45 ∆.

1.2. Νοτίως του παραλλήλου 19° 21 Β µέχρι τον παράλληλο 17° 50 Β, σε 13 µίλια από τη γραµµή της
αµπώτιδος.
1.3. Νοτίως του παραλλήλου 17° 50 Β µέχρι τον παράλληλο 16° 04 Β, σε 12 µίλια από τη γραµµή της
αµπώτιδος.
2.

Επιτρεπόµενο εργαλείο: πελαγική τράτα.

3.

Ελάχιστες επιτρεπόµενες διαστάσεις των µατιών των διχτύων: 40 mm.

4.

Βιολογική ανάπαυση: -/-.

5.

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα: 3 % ψάρια, 0 % κεφαλόποδα και 0 % οστρακόδερµα.

6.

Επιτρεπόµενη χωρητικότητα/Αριθµός σκαφών/Τέλη:

7.

1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

Επιτρεπόµενος αριθµός
αλιευτικών σκαφών

15

15

15

15

15

Τέλη σε ευρώ ανά ΚΟΧ
ετησίως

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Παρατηρήσεις:
Τα σκάφη κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
— Κατηγορία 1: ολική χωρητικότητα µεγαλύτερη ή ίση προς 3 000 GT· ανώτατο όριο: 12 500 τόνοι/έτος/σκάφος.
— Κατηγορία 2: ολική χωρητικότητα µεγαλύτερη από 3 000 GT και µικρότερη από 5 000 GT· ανώτατο όριο: 17 500
τόνοι/έτος/σκάφος.
— Κατηγορία 3: ολική χωρητικότητα µεγαλύτερη από 3 000 GT και µικρότερη ή ίση προς 9 500 GT· ανώτατο όριο:
22 500 τόνοι/έτος/σκάφος.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, τα δύο µέρη εξετάζουν τη δυνατότητα να
συµπεριλάβουν στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας συνεργασίας στα σκάφη χωρητικότητας µεγαλύτερης από 9 500 GT, τα
οποία έχουν ήδη πραγµατοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στην ΑΟΖ της Μαυριτανίας πριν την 31η Ιουλίου 2001.
Η απόφαση λαµβάνεται µε βάση την κατάσταση των αποθεµάτων, την ορθολογική εκµετάλλευσή τους, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των σκαφών, το ιστορικό των σκαφών αυτών στην ΑΟΖ της Μαυριτανίας και λαµβάνουν υπόψη τα οφέλη
για τη Μαυριτανία όσον αφορά την είσοδο των σκαφών αυτών στην αλιευτική ζώνη της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ
1.

Κατά την πρώτη αίτηση για τη χορήγηση αδείας κάθε σκάφους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Υπουργείο ένα έντυπο αίτησης
χορήγησης αδείας, συµπληρωµένο από κάθε σκάφος που ζητά την άδεια, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του προσαρτήµατος 1
του παρόντος παραρτήµατος. Οι πληροφορίες που αφορούν το όνοµα του σκάφους, τη χωρητικότητά του σε ΚΟΧ, τον
εξωτερικό αριθµό νηολόγησής του, τον ενδεικτικό αριθµό κλήσεως ασυρµάτου, την ισχύ της µηχανής του, το µήκος του
µεταξύ καθέτων και τον λιµένα νηολόγησης, είναι σύµφωνες µε αυτές που περιέχονται στο µητρώο των αλιευτικών σκαφών
της Κοινότητας.

2.

Επίσης, κατά την πρώτη αίτηση χορήγησης αδείας, ο εφοπλιστής υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε την αίτησή του:
— επικυρωµένο από το κράτος µέλος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταµέτρησης χωρητικότητας του σκάφους σε ΚΟΧ,
— πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία, επικυρωµένη, στην οποία εµφαίνεται η πλάγια όψη του σκάφους όπως είναι στη
σηµερινή του κατάσταση. Οι ελάχιστες διαστάσεις αυτής της φωτογραφίας είναι 15 × 10 εκατοστά.

3.

Κάθε αλλαγή χωρητικότητας ενός σκάφους συνεπάγεται την υποχρέωση για τον εφοπλιστή να διαβιβάζει επικυρωµένο από
το κράτος µέλος αντίγραφο του νέου πιστοποιητικού χωρητικότητας καθώς και των δικαιολογητικών που αιτιολογούν αυτή
την αλλαγή, ιδίως το αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβληθεί από τον εφοπλιστή στις αρµόδιες αρχές του, την έγκριση
των αρχών αυτών και την προθεσµία των πραγµατοποιούµενων µετασκευών.
Επίσης, µια νέα φωτογραφία υποβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής στη δοµή ή την εξωτερική εµφάνιση του σκάφους.

4.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση αλιευτικών αδειών υποβάλλονται µόνο για τα σκάφη για τα οποία έχουν διαβιβασθεί τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα σηµεία 1, 2 και 3.

5.

Από σήµερα µέχρι τα τέλη του 2003, τα µέρη αναλαµβάνουν, στο πλαίσιο της µεικτής επιτροπής, να αντικαθιστούν σε
µονάδες GT στο παρόν πρωτόκολλο οποιαδήποτε αναφορά σε ΚΟΧ και να προσαρµόζουν, κατά συνέπεια, όλες τις σχετικές
διατάξεις. Η αντικατάσταση αυτή πραγµατοποιείται κατόπιν κατάλληλων τεχνικών διαβουλεύσεων µεταξύ των µερών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ

1.

Επιλεξιµότητα για την άσκηση αλιευτικών

1.1. Κάθε σκάφος που επιθυµεί να ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, πρέπει να είναι
επιλέξιµο για την άσκηση αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας.
1.2. Προκειµένου να επιτραπεί σε ένα σκάφος να αλιεύσει, δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί στον εφοπλιστή, στον πλοίαρχο και
στο ίδιο το σκάφος η άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας στη Μαυριτανία. Πρέπει να είναι εν τάξει απέναντι στην
Κυβέρνηση της Μαυριτανίας, µε την έννοια ότι πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις προηγούµενες υποχρεώσεις τους που
προέκυψαν από τις αλιευτικές δραστηριότητες στη Μαυριτανία, στο πλαίσιο των αλιευτικών συµφωνιών οι οποίες είχαν
συναφθεί µε την Κοινότητα.
2.

Αιτήσεις αδειών

2.1. Για τις άδειες που ισχύουν για τις µηχανότρατες-ψυγεία πελαγικής αλιείας, η Επιτροπή υποβάλει τις αιτήσεις στο Υπουργείο
8 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων µαζί µε έγγραφα που δικαιολογούν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά. Για οποιοδήποτε άλλο τύπο αδείας, Επιτροπή υποβάλλει κάθε τρεις µήνες στο Υπουργείο τους καταλόγους
των σκαφών που ζητούν να ασκήσουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες εντός των ορίων που καθορίζονται, ανά αλιευτική
κατηγορία, στα τεχνικά δελτία του πρωτοκόλλου, τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την έναρξη της περιόδου ισχύος των
αιτούµενων αδειών. Οι εν λόγω κατάλογοι συνοδεύονται από τις αποδείξεις πληρωµών. Οι αιτήσεις αδειών που δεν
παραλαµβάνονται εντός της προθεσµίας δεν εξετάζονται.
2.2. Οι κατάλογοι αυτοί αναφέρουν σαφώς ανά αλιευτική κατηγορία, τη χωρητικότητα, τον αριθµό των σκαφών καθώς και, για
κάθε σκάφος, τα κύρια χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών εργαλείων, το ποσό των τελών, τα έξοδα
επιστηµονικής παρατήρησης που αφορούν τη συγκεκριµένη περίοδο, καθώς και τον αριθµό των ναυτικών της Μαυριτανίας.
Ένας πρόσθετος κατάλογος αναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στα στοιχεία των σκαφών, είτε µετά τη διαβίβαση του εντύπου
αίτησης αδείας, είτε µετά την τελευταία αίτηση αδείας που υποβλήθηκε από τα σκάφη αυτά. Κάθε αλλαγή που αφορά τις
πληροφορίες που προέρχονται από το µητρώο των αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας µπορεί να πραγµατοποιείται µόνον
µετά την ενηµέρωση αυτού του µητρώου.
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2.3. Ένα αρχείο που περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την έκδοση των αλιευτικών αδειών, συµπεριλαµβανοµένων
των ενδεχοµένων αλλαγών στα στοιχεία σκαφών, επισυνάπτεται επίσης στην αίτηση αδείας, υπό µορφή συµβατή µε το
λογισµικό που χρησιµοποιείται στο Υπουργείο.
2.4. Οι αιτήσεις αδειών υποβάλλονται µόνο για τα σκάφη που έχουν επιλεγεί και εκπληρώσει όλες τις διατυπώσεις που
προβλέπονται στα σηµεία 2.1, 2.2 και 2.3.
2.5. Προκειµένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι κατά τις εισόδους και τις εξόδους, τα σκάφη που είχαν στη διάθεσή τους
αλιευτικές άδειες στις χώρες της υποπεριοχής, µπορούν να αναφέρουν στην αίτηση έκδοσης αδείας, τη χώρα, το ή τα
αλιευόµενα είδη και τη διάρκεια ισχύος των αδειών τους.
3.

Έκδοση αδειών

3.1. Το Υπουργείο χορηγεί τις άδειες των σκαφών, αφού εισπράξει το ποσό που αφορά αυτές τις άδειες, όπως ορίζεται στο
κεφάλαιο IV, τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από την έναρξη της περιόδου ισχύος τους. Η προθεσµία αυτή ορίζεται σε πέντε
ηµέρες στην περίπτωση των πελαγικών σκαφών. Οι άδειες διατίθενται στις υπηρεσίες του Υπουργείου στο Nouadhibou ή
στο Nouakchott.
3.2. Οι άδειες εκδίδονται σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιέχονται στα τεχνικά δελτία του πρωτοκόλλου. Σ’ αυτές αναφέρονται,
επιπλέον, η διάρκεια ισχύος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους, ο αριθµός των ναυτικών της Μαυριτανίας και τα
στοιχεία της πληρωµής των τελών.
3.3. Οι αλιευτικές άδειες χορηγούνται µόνο σε σκάφη που έχουν εκπληρώσει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις για την έκδοση των
αδειών.
3.4. Οι αιτήσεις αδειών που δεν έχουν εγκριθεί από τη Μαυριτανία κοινοποιούνται στην αντιπροσωπεία. Ενδεχοµένως, παρέχεται
από το Υπουργείο κατάσταση λογαριασµού για τις οποιεσδήποτε πληρωµές σχετικά µε τις άδειες αυτές µετά από κάλυψη
ενδεχοµένως του υπολοίπου των οφειλοµένων προστίµων.
4.

Ισχύς και χρήση των αδειών

4.1. Η άδεια ισχύει µόνο για την περίοδο που καλύπτεται από την πληρωµή των τελών εισφοράς καθώς και για την αλιευτική
ζώνη, τους τύπους των αλιευτικών εργαλείων και την αλιευτική κατηγορία που ορίζονται στην εν λόγω άδεια.
Οι άδειες χορηγούνται για περιόδους 3, 6 ή 12 µηνών. Οι άδειες είναι ανανεώσιµες.
Για τις πελαγικές τράτες, οι άδειες µπορούν να έχουν ισχύ ενός µηνός.
Για τον καθορισµό της ισχύος των αδειών, εφαρµόζονται οι κάτωθι ετήσιες περίοδοι:
πρώτη περίοδος: από την 1η Αυγούστου 2001 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001
δεύτερη περίοδος: από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002
τρίτη περίοδος: από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003
τέταρτη περίοδος: από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004
πέµπτη περίοδος: από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005
έκτη περίοδος: από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Ιουλίου 2006
Καµία άδεια δεν επιτρέπεται να αρχίζει κατά τη διάρκεια µιας ετήσιας περιόδου και να τελειώνει κατά τη διάρκεια της
επόµενης ετήσιας περιόδου.
4.2. Κάθε άδεια εκδίδεται επ’ ονόµατι ενός συγκεκριµένου σκάφους και δεν είναι µεταβιβάσιµη. Ωστόσο, σε περίπτωση ανωτέρας
βίας που έχει δεόντως διαπιστωθεί από τις αρµόδιες αρχές του κράτους σηµαίας, και µετά από αίτηση της Επιτροπής, η
άδεια ενός σκάφους αντικαθίσταται, το ταχύτερο δυνατό, από µια άδεια για ένα άλλο σκάφος που ανήκει στην ίδια
αλιευτική κατηγορία χωρίς να γίνεται υπέρβαση της χωρητικότητας που έχει επιτραπεί γι’ αυτή την κατηγορία.
4.3. Η προς αντικατάσταση άδεια επιστρέφεται στο Υπουργείο το οποίο εκδίδει τη νέα άδεια.
4.4. Οι προσαρµογές των καταβληθέντων ποσών που αποδεικνύονται αναγκαίες, σε περίπτωση παραίτησης πριν από την πρώτη
ηµέρα ισχύος της αδείας και σε περίπτωση µεταβίβασης της αδείας, πραγµατοποιούνται πριν από την έκδοση της αδείας
υποκατάστασης.
4.5. Η άδεια πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγµή στο σκάφος και να παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια κάθε ελέγχου στις αρχές
που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΤΕΛΗ
1.

Τα τέλη υπολογίζονται για κάθε σκάφος µε βάση τα ετήσια ποσοστά που καθορίζονται στα τεχνικά δελτία του πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση τριµηνιαίων ή εξαµηνιαίων αδειών, τα τέλη υπολογίζονται pro rata temporis και προσαυξάνονται κατά
3 % ή 2 % αντίστοιχα.

2.

Τα τέλη καταβάλλονται ανά τρίµηνο, εκτός από µικρότερες περιόδους που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία ή
απορρέουν από την εφαρµογή της, για τις οποίες καταβάλλονται, prorata της πραγµατικής ισχύος της αδείας.
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Ένα τρίµηνο αντιστοιχεί στην περίοδο των τριών µηνών που αρχίζει είτε την 1η Οκτωβρίου είτε την 1η Ιανουαρίου, είτε την
1η Απριλίου, είτε την 1η Ιουλίου, εκτός της πρώτης περιόδου του πρωτοκόλλου που αρχίζει την 1η Αυγούστου 2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.

Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται σε ευρώ ως εξής:
α) για τα τέλη:
— µε µεταφορά σε έναν από του λογαριασµούς στο εξωτερικό της Κεντρικής Τράπεζας της Μαυριτανίας, υπέρ του
∆ηµόσιου Ταµείου της Μαυριτανίας·
β) για τα έξοδα επιστηµονικής παρατήρησης:
— µε µεταφορά σε έναν από του λογαριασµούς στο εξωτερικό της Κεντρικής Τράπεζας της Μαυριτανίας, υπέρ του
Υπουργείου·
γ) για τα πρόστιµα:
— µε µεταφορά σε έναν από του λογαριασµούς στο εξωτερικό της Κεντρικής Τράπεζας της Μαυριτανίας, υπέρ του
∆ηµόσιου Ταµείου της Μαυριτανίας.

2.

Τα ποσά που αναφέρονται στο σηµείο 1, θεωρείται ότι έχουν εισπραχθεί όταν το ∆ηµόσιο Ταµείο ή το Υπουργείο το
επιβεβαιώσουν µε βάση τις κοινοποιήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Μαυριτανίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
1.

Η διάρκεια του ταξιδίου ενός σκάφους της Κοινότητας ορίζεται ως εξής:
— είτε ως η περίοδος που µεσολαβεί µεταξύ της εισόδου και της εξόδου από την αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας,
— είτε ως η περίοδος που µεσολαβεί µεταξύ µιας εισόδου στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας και µιας εκφόρτωσης,
— είτε ως η περίοδος που µεσολαβεί µεταξύ µιας εισόδου στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας και µιας εκφόρτωσης στη
Μαυριτανία.

2.

Ηµερολόγιο αλιείας

2.1. Οι πλοίαρχοι των σκαφών υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε µέρα όλες τις καθορισµένες δραστηριότητες στο ηµερολόγιο
αλιείας, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο προσάρτηµα 2 του παρόντος παραρτήµατος. Το έγγραφο αυτό πρέπει να
συµπληρώνεται ευανάγνωστα και να υπογράφεται από τον πλοίαρχο του σκάφους. Για τα σκάφη που αλιεύουν άκρως
µεταναστευτικά είδη, εφαρµόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου ΧΙV του παρόντος παραρτήµατος.
2.2. Ένα ηµερολόγιο αλιείας, το οποίο παρουσιάζει παραλείψεις ή άσχετες πληροφορίες, δεν λαµβάνεται υπόψη.
2.3. Στο τέλος κάθε αλιευτικού ταξιδίου, το πρωτότυπο του αλιευτικού ηµερολογίου πρέπει να κατατίθεται από τον πλοίαρχο
του σκάφους απευθείας στην εποπτεύουσα αρχή. Ο εφοπλιστής υποχρεούται να διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του ηµερολογίου στην αντιπροσωπεία.
2.4. Η µη τήρηση µιας των διατάξεων που προβλέπονται στα σηµεία 2.1, 2.2 και 2.3, συνεπάγεται, µε την επιφύλαξη των
κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία της Μαυριτανίας, την αυτόµατη αναστολή της αλιευτικής άδειας µέχρι να
τηρηθούν από τον εφοπλιστή οι εν λόγω υποχρεώσεις.

3.

Παράρτηµα του ηµερολογίου αλιείας

3.1. Οι πλοίαρχοι των σκαφών υποχρεούνται να συµπληρώνουν το παράρτηµα του ηµερολογίου αλιείας, υπόδειγµα του οποίου
επισυνάπτεται στο προσάρτηµα 3 του παρόντος παραρτήµατος. Πρέπει να συµπληρώνεται κατά την εκφόρτωση ή µεταφόρτωση ευανάγνωστα και να υπογράφεται από τον πλοίαρχο του σκάφους.
3.2. Μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης, ο εφοπλιστής διαβιβάζει ταχυδροµικώς το πρωτότυπο του παραρτήµατος του ηµερολογίου αλιείας στην εποπτεύουσα αρχή, εντός προθεσµίας 30 ηµερών.
3.3. Μετά το πέρας κάθε επιτρεπόµενης εκφόρτωσης, ο εφοπλιστής καταθέτει αµελλητί το πρωτότυπο του παραρτήµατος του
ηµερολογίου αλιείας στην εποπτεύουσα αρχή.
3.4. Η µη τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται στα σηµεία 3.1 και 3.2 και 3.3 έχει ως αποτέλεσµα την αυτόµατη ανάκληση
της άδειας αλιείας µέχρι ότου ο εφοπλιστής συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.
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Τριµηνιαίες δηλώσεις αλιευµάτων

4.1. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο Υπουργείο, πριν από τη λήξη του τρίτου µήνα κάθε τριµήνου, τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί
κατά τη διάρκεια του προηγούµενου τριµήνου από όλα τα σκάφη της Κοινότητας.
4.2. Τα στοιχεία που κοινοποιούνται είναι µηνιαία και κατανέµονται κυρίως κατά τύπο αλιείας για όλα τα σκάφη και για όλα τα
είδη.
5.

Αξιοπιστία των στοιχείων
Οι πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα που αναφέρονται στα σηµεία 1, 2, 3 και 4, πρέπει να αντικατοπτρίζουν την
πραγµατικότητα όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες, προκειµένου να αποτελέσουν µια από τις βάσεις παρακολούθησης της εξέλιξης των αλιευτικών πόρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

1.

Τα ποσοστά των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων που καθορίζονται στα τεχνικά δελτία του πρωτοκόλλου, υπολογίζονται ανά
πάσα στιγµή της αλιείας, σε συνάρτηση προς το συνολικό βάρος των αλιευµάτων, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της
Μαυριτανίας.

2.

Κάθε υπέρβαση των ποσοστών των επιτρεπόµενων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων συνεπάγεται κυρώσεις σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της Μαυριτανίας και µπορεί να οδηγήσει στην οριστική απαγόρευση όλων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη
Μαυριτανία για τους παραβάτες, καθώς επίσης και τους πλοιάρχους και τα σκάφη.

3.

Η διατήρηση καραβίδων σε σκάφη, εκτός εκείνων για την αλιεία της καραβίδας που αλιεύουν µε κιούρτο, απαγορεύεται και
συνεπάγεται κυρώσεις σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Μαυριτανίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

Τα σκάφη δεν υποχρεούνται να εκφορτώνουν προϊόντα αλιείας εκτός των υποχρεωτικών εκφορτώσεων που προβλέπονται
κατωτέρω:
Οι υποχρεωτικές εκφορτώσεις αλιευµάτων προβλέπονται στο πλαίσιο της κατηγορίας 4 που αφορά τις βενθοπελαγικές µηχανότρατες, ως εξής:
1ο έτος του πρωτοκόλλου: 8 εκφορτώσεις
2ο έτος του πρωτοκόλλου: 11 εκφορτώσεις
3ο έτος του πρωτοκόλλου: 14 εκφορτώσεις
4ο έτος του πρωτοκόλλου: 17 εκφορτώσεις
5ο έτος του πρωτοκόλλου: 20 εκφορτώσεις
Γενικοί όροι και χρηµατοδοτικά κίνητρα
1.

Οι εκφορτώσεις πραγµατοποιούνται στο λιµάνι της Μαυριτανίας Nouadhibou. Ο εφοπλιστής που πρόκειται να εκφορτώσει,
επιλέγει την ηµεροµηνία εκφόρτωσης. Ενηµερώνει σχετικά τις λιµενικές αρχές της Μαυριτανίας µε τηλεοµοιοτυπία, εβδοµήντα δύο ώρες πριν την προβλεπόµενη άφιξη στο λιµάνι, προσδιορίζοντας κατ’ εκτίµηση τη συνολική ποσότητα που πρόκειται
να εκφορτωθεί. Οι λιµενικές αρχές επιβεβαιώνουν, µε το ίδιο µέσο, στον πράκτορα ή στον εφοπλιστή, εντός προθεσµίας
εικοσιτεσσάρων ωρών, ότι οι εργασίες εκφόρτωσης θα λάβουν χώρα εντός εικοσιτετραώρου από την άφιξη στο λιµάνι. Στην
περίπτωση που οι λιµενικές αρχές δεν διαβιβάζουν την αιτούµενη επιβεβαίωση εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η
υποχρέωση εκφόρτωσης θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί από το σχετικό σκάφος.

2.

Η διάρκεια των εργασιών εκφόρτωσης δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες µετά την άφιξη του σκάφους στο λιµάνι. Εάν η προθεσµία
αυτή δεν τηρηθεί, το σκάφος έχει δικαίωµα να εγκαταλείψει το λιµάνι και η υποχρέωση εκφόρτωσης θεωρείται ότι έχει
εκπληρωθεί από το σκάφος αυτό. Πιστοποιητικό ταυτόσηµο µε εκείνο που προβλέπεται στο σηµείο 3 πρέπει να παραδίδεται
στον πλοίαρχο.

3.

Μετά το πέρας των εργασιών εκφόρτωσης, οι αρµόδιες λιµενικές αρχές χορηγούν στον πλοίαρχο πιστοποιητικό εκφόρτωσης.

4.

Εάν ο αριθµός των εκφορτώσεων που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο δεν επιτευχθεί στο τέλος του τρίτου τριµήνου
ενός έτους, κατά την αίτηση αδειών για το τέταρτο τρίµηνο, η Επιτροπή κοινοποιεί στο Υπουργείο τον κατάλογο των
σκαφών που θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν εκφορτώσεις κατά τη διάρκεια του τριµήνου αυτού.

5.

Εάν ένα σκάφος που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο σηµείο 4 αδυνατεί να πραγµατοποιήσει εκφόρτωση,
µπορεί να αναβάλει την εκφόρτωσή του για ένα επόµενο αλιευτικό ταξίδι, ή να αντικαθίσταται, για τους σκοπούς της
εκφόρτωσης αυτής, από ένα άλλο σκάφος που αλιεύει στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας. Οι πληροφορίες σχετικά µε το
θέµα αυτό διαβιβάζονται αµέσως στην Επιτροπή, η οποία τις κοινοποιεί αµελλητί στο Υπουργείο.
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6.

Το σκάφος που δεν τηρεί το σηµείο εξόδου και το οποίο δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του όσον αφορά την
εκφόρτωση, υφίσταται κυρώσεις σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο, Παράρτηµα ΙΙ,
κεφάλαιο Ι.

7.

Στους θαλάσσιους αλιείς, εφαρµόζεται καθεστώς ελεύθερης διακίνησης µε «θαλάσσιο φυλλάδιο».

8.

Τα σκάφη της Κοινότητας που πραγµατοποιούν εκφορτώσεις στο Nouadhibou δικαιούνται µείωσης των τελών αδείας για
την περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιείται η εκφόρτωση. Το ποσοστό της µείωσης αυτής ανέρχεται στο 25 % του
κόστους της τρέχουσας άδειας.

9.

Λεπτοµέρειες εφαρµογής: Τα αντίγραφα του πιστοποιητικού ή των πιστοποιητικών εκφόρτωσης σχετικά µε τις εργασίες που
πραγµατοποιήθηκαν από ένα σκάφος, διαβιβάζονται στην αντιπροσωπεία. Κατά την υποβολή νέας αίτησης άδειας για το εν
λόγω σκάφος, η αντιπροσωπεία διαβιβάζει στο Υπουργείο αντίγραφα των πιστοποιητικών τα οποία συνοδεύονται από αίτηση
µείωσης των τελών. Εκτός από αντίθετη γνώµη του Υπουργείου, η µείωση εφαρµόζεται αυτοµάτως στο ποσό των τελών για
τη νέα άδεια.
Πριν τη λήξη του πρώτου εξαµήνου εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου, το Υπουργείο κοινοποιεί στην αντιπροσωπεία
πληροφορίες σχετικά µε τα κάτωθι:
— γενικοί όροι εκφόρτωσης καθώς και λιµενικά τέλη·
— εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία·
— τελωνειακές αποθήκες·
— µέγιστο µέγεθος και αριθµός σκαφών που µπορούν να προσεγγίσουν·
— επικρατούσες συνθήκες και χωρητικότητα αποθήκευσης κατεψυγµένων προϊόντων (− 22 oC), διατηρούµενων µε απλή
ψύξη και νωπών·
— µεταφορικά µέσα και συχνότητα µεταφοράς προϊόντων αλιείας προς εξωτερικές αγορές·
— συνθήκες και µέσος όρος τιµών εφοδιασµού (καύσιµα, τροφοδοσία, κλπ.)·
— διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου, αριθµοί τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας και τηλετύπου καθώς και ωράρια λειτουργίας των
υπηρεσιών των λιµενικών αρχών·
— οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, η οποία µπορεί να διευκολύνει τις εργασίες εκφόρτωσης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα κοινοτικά σκάφη που εκφορτώνουν στο Nouadhibou, απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο ή επιβάρυνση ισοδύναµου
αποτελέσµατος, εκτός από τους λιµενικούς φόρους και έξοδα, τα οποία, υπό τους ίδιους όρους, επιβάλλονται στα σκάφη της
Μαυριτανίας.
Τα αλιευτικά προϊόντα απολαύουν ενός οικονοµικού τελωνειακού καθεστώτος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της
Μαυριτανίας. Κατά συνέπεια, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε τελωνειακή διατύπωση, δασµό ή επιβάρυνση ισοδύναµου αποτελέσµατος, κατά την είσοδό τους στο λιµάνι της Μαυριτανίας ή κατά την εξαγωγή τους, και θεωρούνται ως εµπορεύµατα υπό
«προσωρινή διαµετακόµιση» («προσωρινή αποθήκευση»).
Ο εφοπλιστής αποφασίζει για τον προορισµό των προϊόντων τού σκάφους του. Τα προϊόντα µπορούν να µεταποιούνται, να
εισάγονται σε τελωνειακή αποθήκη, να πωλούνται στη Μαυριτανία ή να εξάγονται (σε συνάλλαγµα).
Οι πωλήσεις στη Μαυριτανία, οι οποίες προορίζονται για την αγορά της Μαυριτανίας, υπόκεινται στους ίδιους φόρους και
εισφορές µε εκείνες που ισχύουν για τα προϊόντα αλιείας της Μαυριτανίας.
Τα έσοδα µπορούν να εξάγονται χωρίς συµπληρωµατικές επιβαρύνσεις (απαλλαγή τελωνειακών δασµών και επιβαρύνσεων
ισοδύναµου αποτελέσµατος).
Εκτός από τα σκάφη τα οποία αφορά η υποχρέωση εκφόρτωσης που προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, τα σκάφη που
εκφορτώνουν στη Μαυριτανία σε εθελοντική βάση, απολαύουν ευνοϊκής µεταχείρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΥΡΙΤΑΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
1.

Κάθε σκάφος της Κοινότητας ναυτολογεί υποχρεωτικά, κατά την πραγµατική διάρκεια του ταξιδίου, µαυριτανούς ναυτικούς,
συµπεριλαµβανοµένων των αξιωµατικών, των δοκίµων αξιωµατικών και του επιστηµονικού παρατηρητή, ο αριθµός των
οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε:

1.1. — 4 ναυτικούς, για τα σκάφη χωρητικότητας χαµηλότερης των 200 ΚΟΧ,
— 5 ναυτικούς, για τα σκάφη χωρητικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 200 κοχ και χαµηλότερης των 250 ΚΟΧ,
— 6 ναυτικούς, για τα σκάφη χωρητικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 250 κοχ και χαµηλότερης των 300 ΚΟΧ,
— 7 ναυτικούς, για τα σκάφη χωρητικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 300 κοχ και χαµηλότερης των 350 ΚΟΧ,
— ποσοστό ισοδύναµο προς το 35 % του πληρώµατος, µε ελάχιστο όριο 7 ναυτικούς, για τα σκάφη χωρητικότητας ίσης ή
µεγαλύτερης των 350 ΚΟΧ.
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1.2. Οι εφοπλιστές µεριµνούν να ναυτολογούν ένα συµπληρωµατικό αριθµό µαυριτανών ναυτικών.
1.3. Οι εφοπλιστές επιλέγουν ελεύθερα τους ναυτικούς, αξιωµατικούς και έφεδρους αξιωµατικούς της Μαυριτανίας που
ναυτολογούν στα σκάφη τους.
2.

Οι συµβάσεις εργασίας των ναυτικών συνάπτονται στην Μαυριτανία µεταξύ των εφοπλιστών ή των αντιπροσώπων τους και
των ναυτικών. Οι συµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει για τους ενδιαφεροµένους,
και καλύπτει, µεταξύ άλλων, την ασφάλεια ζωής και τους κινδύνους ατυχηµάτων και ασθενειών.

3.

Οι όροι αµοιβής δεν µπορούν να είναι κατώτεροι από αυτούς που εφαρµόζονται στα πληρώµατα των σκαφών της
Μαυριτανίας. Για λόγους αποφυγής των διακρίσεων, η συµφωνηθείσα αµοιβή καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
συµβάσεων εργασίας.

4.

Οι εφοπλιστές των σκαφών της Κοινότητας υποχρεούνται να εξασφαλίζουν για τους ναυτικούς, τους αξιωµατικούς και τους
µαθητευόµενους αξιωµατικούς της Μαυριτανίας τους ίδιους όρους ναυτολόγησης µε αυτούς που ισχύουν αντίστοιχα για
τους υπόλοιπους ναυτικούς, αξιωµατικούς και δοκίµους αξιωµατικούς.

5.

Ο ναυτικός πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του σκάφους την προηγούµενη της προτεινόµενης ηµεροµηνίας, για την
επιβίβασή του. Εάν ο ναυτικός δεν παρουσιαστεί κατά την ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπονται για την επιβίβαση, το
σκάφος έχει το δικαίωµα να εγκαταλείπει τον λιµένα της Μαυριτανίας έχοντας λάβει βεβαίωση για την απουσία του
ναυτικού, την οποία εκδίδει η εποπτεύουσα αρχή.
Ο εφοπλιστής υποχρεούται να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου το σκάφος να ναυτολογήσει τον αριθµό των
ναυτικών που απαιτούνται από το παρόν πρωτόκολλο, το αργότερο κατά το επόµενο ταξίδι.

6.

Οι εφοπλιστές ανακοινώνουν ανά εξάµηνο, την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Υπουργείο, τον κατάλογο
ανά σκάφος των ναυτικών της Μαυριτανίας που έχουν ναυτολογηθεί.
Ενδεχοµένως, η έκδοση της αδείας αναστέλλεται εν αναµονή της ανακοίνωσης αυτής.

7.

Η µη τήρηση µιας των διατάξεων που προβλέπονται στο σηµείο 1, συνεπάγεται κυρώσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της
Μαυριτανίας και µπορεί να έχει ως συνέπεια την αναστολή ή την οριστική αφαίρεση της αδείας σε περίπτωση υποτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1.

Μία φορά το έτος, καθώς επίσης και µετά από µεταβολές της χωρητικότητας του σκάφους ή της κατηγορίας αλιείας, που
έχει ως αποτέλεσµα τη χρήση διαφορετικών τύπων αλιευτικών εργαλείων, κάθε σκάφος της Κοινότητας πρέπει να παρουσιάζεται στο λιµάνι του Nouadhibou προκειµένου να υποβληθεί στις επιθεωρήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία. Οι έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά εντός προθεσµίας 48 ωρών από την άφιξη του πλοίου στο
λιµάνι.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι λεπτοµέρειες για τους τεχνικούς ελέγχους των θυνναλιευτικών σκαφών, των
παραγαδιάρικων επιφανείας και των µηχανοτρατών-ψυγείων πελαγικής αλιείας καθορίζονται στα κεφάλαια XIV και XV του
παρόντος παραρτήµατος.

2.

Μετά το πέρας ενός ελέγχου µε θετικά αποτελέσµατα, χορηγείται βεβαίωση στον πλοίαρχο του σκάφους, ισχύος ίσης προς
την άδεια η οποία και παρατείνεται εκ των πραγµάτων για τα σκάφη που ανανεώνουν την άδειά τους εντός του έτους.
Ωστόσο, η µέγιστη ισχύς δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να βρίσκεται µονίµως επί του
σκάφους.

3.

Ο τεχνικός έλεγχος γίνεται για να διαπιστώνεται η συµβατότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών και των εργαλείων που
βρίσκονται στο σκάφος και να επαληθεύεται εάν τηρούνται οι διατάξεις που αφορούν το πλήρωµα της Μαυριτανίας.

4.

Τα έξοδα που αφορούν τους ελέγχους επιβαρύνουν τους εφοπλιστές και καθορίζονται σύµφωνα µε την κλίµακα την οποία
ορίζει η νοµοθεσία της Μαυριτανίας. ∆εν µπορούν να υπερβαίνουν τα ποσά που καταβάλλονται κανονικά από τα άλλα
σκάφη για τις ίδιες υπηρεσίες.

5.

Η µη τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται στα σηµεία 1 και 2 έχει ως αποτέλεσµα την αυτόµατη ανάκληση της άδειας
αλιείας, µέχρι ότου ο εφοπλιστής συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

1.

Τα σηµεία αναγνώρισης κάθε σκάφους της Κοινότητας πρέπει να είναι σύµφωνα µε τη σχετική κοινοτική ρύθµιση. Η ρύθµιση
αυτή πρέπει να ανακοινώνεται στο Υπουργείο πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. Κάθε τροποποίηση
πρέπει να κοινοποιείται στο Υπουργείο τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος της.

2.

Κάθε σκάφος που προβαίνει σε παραλλαγή ή απόκρυψη των εξωτερικών αναγνωριστικών του σηµείων εκτίθεται στις
κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα ρύθµιση.

22.12.2001

22.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ

Η ανάκληση ή οριστική αφαίρεση των αδειών αποφασίζονται από τις αρχές της Μαυριτανίας. Κατ’ εφαρµογή της παρούσας
συµφωνίας και της νοµοθεσίας της Μαυριτανίας, όσον αφορά ένα σκάφος της Κοινότητας, ο πλοίαρχος του σκάφους αυτού
οφείλει να διακόπτει τις αλιευτικές του δραστηριότητες και να επιστρέφει στο λιµάνι του Nouadhibou. Κατά την άφιξή του στο
λιµάνι του Nouadhibou, οφείλει να διαβιβάζει το πρωτότυπο της αδείας του στις αρµόδιες αρχές. Μετά την εκπλήρωση των
απαιτούµενων υποχρεώσεων, το Υπουργείο ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε την άρση της ανάκλησης και η άδεια επιστρέφεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
1.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητώς από το παρόν πρωτόκολλο, όλες οι άλλες παραβάσεις συνεπάγονται
κυρώσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Μαυριτανίας.

2.

Για τις σοβαρές και πολύ σοβαρές παραβάσεις αλιείας, όπως ορίζονται από τη νοµοθεσία της Μαυριτανίας, το Υπουργείο
έχει το δικαίωµα να απαγορεύει προσωρινά ή οριστικά όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες στη Μαυριτανία για τα σκάφη,
τους πλοιάρχους και, ενδεχοµένως, τους ενδιαφεροµένους εφοπλιστές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Το ποσό του προστίµου που επιβάλλεται σε σκάφος της Κοινότητας, καθορίζεται στο εσωτερικό µιας ψαλίδας που περιλαµβάνει
ένα ελάχιστο και ένα µέγιστο όριο που προβλέπονται από τη νοµοθεσία της Μαυριτανίας. Το ποσό αυτό θεσπίζεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ, κεφάλαιο VIΙ, σηµείο 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΑΚΡΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙ∆Η
(ΘΥΝΝΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΑ∆ΙΑΡΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ)
1.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήµατος I, κεφάλαια I και II, οι άδειες των θυνναλιευτικών γρι-γρι εκδίδονται
για περιόδους 12 µηνών.
Το πρωτότυπο της άδειας πρέπει να διατηρείται µονίµως στο σκάφος συνεχώς και να παρουσιάζεται σε κάθε έλεγχο που
διενεργείται από τις αρµόδιες αρχές της Μαυριτανίας.
Ωστόσο, οι αρχές της Μαυριτανίας, µόλις λάβουν την κοινοποίηση πληρωµής από την Επιτροπή, εγγράφουν το συγκεκριµένο σκάφος στον κατάλογο των σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν, ο οποίος διαβιβάζεται στις αρχές ελέγχου της
Μαυριτανίας. Αφετέρου, εν αναµονή της παραλαβής του πρωτοτύπου της άδειας, µπορεί να χορηγείται αντίγραφο µε
τηλεοµοιοτυπία της ήδη εκδοθείσας άδειας, προκειµένου να τηρείται επί του σκάφους.

2.

Πριν από τη λήψη της αδείας του, κάθε σκάφος υπόκειται στις επιθεωρήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του κεφαλαίου IX του παρόντος παραρτήµατος, οι επιθεωρήσεις αυτές
µπορούν να γίνονται σε λιµάνια της αλλοδαπής που µπορούν να συµφωνούνται από πριν. Το σύνολο των εξόδων που
συνδέονται µε την επιθεώρηση αυτή βαρύνει τον εφοπλιστή.

3.

Τα τέλη που επιβαρύνουν τους εφοπλιστές καθορίζονται σε 25 ευρώ ανά αλιευόµενο τόνο στην αλιευτική ζώνη της
Μαυριτανίας.

4.

Οι άδειες εκδίδονται µετά την καταβολή, µε µεταφορά σε έναν από τους λογαριασµούς στην αλλοδαπή της Κεντρικής
Τράπεζας της Μαυριτανίας υπέρ του ∆ηµόσιου Ταµείου της Μαυριτανίας, ενός κατ’ αποκοπήν ποσού που αντιστοιχεί στην
προκαταβολή που αναφέρεται στα τεχνικά δελτία του πρωτοκόλλου.

5.

Τα σκάφη υποχρεούνται να τηρούν ηµερολόγιο πλοίου σύµφωνα µε το υπόδειγµα της ICCAT που επισυνάπτεται στο
προσάρτηµα 4 του παρόντος παραρτήµατος, για κάθε αλιευτική περίοδο που έχει διανυθεί στα ύδατα της Μαυριτανίας. Το
ηµερολόγιο αυτό συµπληρώνεται ακόµα και όταν δεν υπάρχουν αλιεύµατα.
Για τις περιόδους για τις οποίες ένα σκάφος, το οποίο αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, δεν βρίσκεται στα ύδατα της
Μαυριτανίας, υποχρεούται να συµπληρώνει το ηµερολόγιο πλοίου µε την ένδειξη «εκτός ΑΟΖ Μαυριτανίας».
Τα ηµερολόγια πλοίου που αναφέρονται στο παρόν σηµείο, διαβιβάζονται στις αρχές της Μαυριτανίας εντός 15 εργάσιµων
ηµερών από την άφιξη του σε ένα λιµάνι.
Αντίγραφο αυτών των εγγράφων αποστέλλεται στα επιστηµονικά ινστιτούτα που αναφέρονται στο σηµείο 6, τρίτο εδάφιο.
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6.
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Η Μαυριτανία καταρτίζει την κατάσταση των τελών που οφείλονται για το διαρρεύσαν ηµερολογιακό έτος, µε βάση τις
δηλώσεις αλιευµάτων ανά κοινοτικό σκάφος και κάθε άλλη πληροφορία που διαθέτει.
Η κατάσταση κοινοποιείται στην Επιτροπή πριν από τις 31 Μαρτίου για το διαρρεύσαν έτος, η οποία την διαβιβάζει πριν
από τις 15 Απριλίου ταυτόχρονα στους εφοπλιστές και στις εθνικές αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών.
Στην περίπτωση που οι εφοπλιστές αµφισβητούν τον πίνακα που έχει υποβληθεί από τη Μαυριτανία, µπορούν να
συµβουλεύονται τα αρµόδια επιστηµονικά ινστιτούτα για την επαλήθευση των στοιχείων των αλιευµάτων, όπως το Γαλλικό
Ινστιτούτο Επιστηµονικής Έρευνας για την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία (IRD), το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας
(IEO) και το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έρευνας (IPIMAR). Κατόπιν, συντονίζονται µε τις αρχές της Μαυριτανίας
για να θεσπίσουν τον τελικό πίνακα πριν από τις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που δεν έχουν υποβάλλει τις
παρατηρήσεις τους οι εφοπλιστές κατά την ηµεροµηνία αυτή, η κατάσταση που έχει θεσπιστεί από τη Μαυριτανία θεωρείται
ως οριστική. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή την τελική κατάσταση που αφορά το δικό τους στόλο.
Κάθε ενδεχοµένη επιπλέον πληρωµή σε σχέση µε την προκαταβολή, πραγµατοποιείται από τους εφοπλιστές στις αρµόδιες
για την αλιεία υπηρεσίες της Μαυριτανίας, το αργότερο στις 31 Μαΐου του ιδίου έτους.
Ωστόσο, εάν το ποσό της οριστικής κατάστασης είναι χαµηλότερο από το ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται στην
παράγραφο 4, το αντίστοιχο υπόλοιπο δεν ανακτάται από τον εφοπλιστή.

7.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήµατος II κεφάλαιο I, τα σκάφη υποχρεούνται, εντός τριών ωρών µετά από
κάθε είσοδο και έξοδο από τη ζώνη, να ανακοινώνουν αµέσως προς τις αρχές της Μαυριτανίας, κατά προτίµηση µε
τηλεοµοιοτυπία και, ελλείψει αυτής, µε τον ασύρµατο, τη θέση τους και τα αλιεύµατα που διατηρούν επί του σκάφους.
Ο αριθµός της τηλεοµοιοτυπίας και η συχνότητα ασυρµάτου ανακοινώνονται από την εποπτεύουσα αρχή.
Αντίγραφο των κοινοποιήσεων µε τηλεοµοιοτυπία ή της καταχώρησης των κοινοποιήσεων µέσω ασυρµάτου, διατηρείται από
τις αρχές της Μαυριτανίας και τους εφοπλιστές, µέχρι την έγκριση, από κάθε ένα από τα δύο µέρη, της οριστικής
κατάστασης των τελών που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

8.

Κατά παρέκκλιση από το κεφάλαιο VIII του παρόντος παραρτήµατος, τα θυνναλιευτικά γρι γρι υποχρεούνται να ναυτολογούν τουλάχιστον έναν ναυτικό της Μαυριτανίας ανά σκάφος και τα θυνναλιευτικά που αλιεύουν µε καλάµι ναυτολογούν
υποχρεωτικά τρεις ναυτικούς της Μαυριτανίας ανά σκάφος, συµπεριλαµβανοµένων των αξιωµατικών, των δοκίµων αξιωµατικών και του επιστηµονικού παρατηρητή κατά την πραγµατική διάρκεια του ταξιδίου.

9.

Κατά παρέκκλιση από το παράρτηµα II, κεφάλαιο V, σηµείο 1, τα θυνναλιευτικά που αλιεύουν µε καλάµι, µετά από αίτηση
των αρχών της Μαυριτανίας και κατόπιν κοινής συµφωνίας µε τους ενδιαφερόµενους εφοπλιστές, µπορούν να επιβιβάζουν
στο σκάφος, για µια συµφωνηθείσα περίοδο, έναν επιστηµονικό παρατηρητή ανά σκάφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ – ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΛΑΓΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
1.

Η άδεια αλιείας πρέπει να διατηρείται σε κάθε σκάφος. Εάν, για πρακτικούς λόγους, το πρωτότυπο της αδείας δεν είναι
δυνατόν να παραληφθεί από το σκάφος, αρκεί η ύπαρξη ενός αντιγράφου ή τηλεοµοιοτυπίας.

2.

Κατά παρέκκλιση από το κεφάλαιο IX του παρόντος παραρτήµατος, οι εκ των προτέρων επιθεωρήσεις των σκαφών
πραγµατοποιούνται στην Ευρώπη. Τα έξοδα ταξιδίου και διαµονής δύο ατόµων που ορίζονται από το Υπουργείο για να
πραγµατοποιήσουν τις επιθεωρήσεις αυτές, επιβαρύνουν τους εφοπλιστές.

3.

Τα τέλη, τα οποία περιλαµβάνουν όλες τις εθνικές και τοπικές επιβαρύνσεις φορολογικού χαρακτήρα, καθώς και το ανώτατο
όριο των αλιευµάτων ανά τύπο σκάφους, αναφέρονται στα τεχνικά δελτία του πρωτοκόλλου.
Για κάθε επιπλέον αλιευόµενο τόνο, πέρα από το ανώτατο όριο που καθορίζεται ανά τύπο σκάφους, καταβάλλονται 19 ευρώ
πραγµατοποιείται από τους εφοπλιστές υπέρ του ∆ηµόσιου Ταµείου της Μαυριτανίας. Οι καταστάσεις υπολογισµού των
αλιευµάτων θεσπίζονται µε κοινή συµφωνία το αργότερο ένα µήνα µετά από το τέλος κάθε έτους.
Η πληρωµή των τελών καθώς και των ενδεχοµένων επιπλέον ποσών, πραγµατοποιείται σε έναν από τους λογαριασµούς στην
αλλοδαπή της Κεντρικής Τράπεζας της Μαυριτανίας, υπέρ του ∆ηµοσίου Ταµείου της Μαυριτανίας.

4.

Κατά παρέκκλιση από το παράρτηµα II, κεφάλαιο I, όλα τα σκάφη ανακοινώνουν στην εποπτεύουσα αρχή, την ηµεροµηνία
και την ώρα καθώς και τη θέση τους κατά την είσοδο και έξοδο στην και από τη ζώνη αλιείας της Μαυριτανίας: 12 ώρες
πριν όσον αφορά τις εισόδους και 24 πριν όσον αφορά τις εξόδους.
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Κατά παρέκκλιση από το παρόν παράρτηµα ΙΙ, κεφάλαιο VIII, τα σκάφη ναυτολογούν ναυτικούς από τη Μαυριτανία
τουλάχιστον:
— 5, από τους οποίους έναν επιστηµονικό παρατηρητή, σε κάθε σκάφος, του οποίου ο συνολικός αριθµός του πληρώµατος
είναι χαµηλότερος ή ίσος µε 30 µέλη,
— 6, από τους οποίους έναν επιστηµονικό παρατηρητή, σε κάθε σκάφος, του οποίου ο συνολικός αριθµός του πληρώµατος
είναι χαµηλότερος ή ίσος µε 30 µέλη.
Κατά τα δύο τελευταία έτη του πρωτοκόλλου, οι αριθµοί αυτοί αυξάνονται κατά µία µονάδα.

6.

Οι εφοπλιστές µεριµνούν για την µεταφορά, µε έξοδά τους, των ναυτικών και των επιστηµονικών παρατηρητών της
Μαυριτανίας.

7.

Τουλάχιστον δεκαπέντε εκφορτώσεις πραγµατοποιούνται ετησίως στα χωρικά ύδατα της Μαυριτανίας στο πλαίσιο της
τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ.

8.

Σε περίπτωση παράβασης που διαπιστώθηκε µετά από έλεγχο, ο πλοίαρχος πρέπει να υπογράφει τη σχετική βεβαίωση. Κατά
παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήµατος II, κεφάλαιο VII, σηµείο 2, το σκάφος µπορεί έτσι να συνεχίζει την αλιεία.
Οι εφοπλιστές έρχονται σε επαφή χωρίς καθυστέρηση µε το Υπουργείο για να βρουν µια λύση σχετικά µε την παράβαση
αυτή. Εάν το θέµα δεν διευθετηθεί µέσα σε 72 ώρες, πρέπει να κατατίθεται τραπεζική εγγύηση από τους εφοπλιστές για να
καλυφθούν τα ενδεχόµενα πρόστιµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ

Κεφάλαιο Ι
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ
1.

Εκτός από τα θυνναλιευτικά, τα παραγαδιάρικα σκάφη επιφανείας και τις µηχανότρατες-ψυγεία πελαγικής αλιείας, τα σκάφη
της Κοινότητας που αλιεύουν στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, πρέπει υποχρεωτικά να εισέρχονται και να εξέρχονται
από την αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας από ένα από τα δύο σηµεία διέλευσης που αναφέρονται κατωτέρω, παρουσία της
εποπτεύουσας αρχής:
— βόρειο σηµείο διέλευσης που ορίζεται από τις συντεταγµένες: 20°40 Β — 17°04 ∆
— νότιο σηµείο διέλευσης που ορίζεται από τις συντεταγµένες: 16°20 Β — 16°40 ∆

2.

Οι εφοπλιστές ανακοινώνουν στην εποπτεύουσα αρχή τις εισόδους και τις εξόδους των σκαφών τους από την αλιευτική
ζώνη της Μαυριτανίας µε τηλεοµοιοτυπία, τηλεαντίγραφο ή ταχυδροµικώς στους αριθµούς (τέλεξ και τέλεφαξ) και στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο προσάρτηµα 1 του παρόντος παραρτήµατος.
Κάθε τροποποίηση των αριθµών επικοινωνίας και των διευθύνσεων κοινοποιείται στην αντιπροσωπεία εντός προθεσµίας 15
ηµερών πριν από την έναρξη ισχύος της.

3.

Οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στο σηµείο 2, πραγµατοποιούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) όσον αφορά τις εισόδους:
Οι είσοδοι πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχιστον 24 ώρες πριν και πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— η θέση του σκάφους κατά την ανακοίνωση,
— το σηµείο διέλευσης κατά την είσοδο,
— η ηµέρα, η ηµεροµηνία και η ώρα διέλευσης από το σηµείο αυτό,
— τα αλιεύµατα ανά είδος που διατηρούνται επί του σκάφους τη στιγµή της ανακοίνωσης, για τα σκάφη που
ανακοίνωσαν προηγουµένως την κατοχή αλιευτικής αδείας για µια άλλη αλιευτική ζώνη της υποπεριοχής. Στην
περίπτωση αυτή, η εποπτεύουσα αρχή έχει πρόσβαση στο ηµερολόγιο αλιείας που αφορά την εν λόγω αλιευτική ζώνη
και η διάρκεια του ελέγχου µπορεί να υπερβαίνει την προθεσµία που προβλέπεται στο σηµείο 5 του παρόντος
κεφαλαίου.
β) όσον αφορά τις εξόδους:
Οι έξοδοι πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν για το βόρειο σηµείο διέλευσης και τουλάχιστον 72 ώρες
πριν για το νότιο σηµείο διέλευσης, και πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— η θέση του σκάφους κατά την ανακοίνωση,
— το σηµείο διέλευσης κατά την έξοδο,
— η ηµέρα, η ηµεροµηνία και η ώρα διέλευσης από το σηµείο αυτό,
— τα αλιεύµατα, ανά είδος που διατηρούνται επί του σκάφους τη στιγµή της ανακοίνωσης.

4.

Πριν από κάθε είσοδο ή έξοδο, τα σκάφη επικοινωνούν µέσω ασυρµάτου στη συχνότητα της εποπτεύουσας αρχής
τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την προβλεπόµενη στην κοινοποίηση ώρα.

5.

Οι διαδικασίες ελέγχου δεν πρέπει σε κανονικές περιπτώσεις να διαρκούν πάνω από µία ώρα για τις εισόδους και
περισσότερες από τρεις ώρες για τις εξόδους.

6.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή απουσίας της εποπτεύουσας αρχής, τα σκάφη µπορούν να συνεχίζουν την πορεία τους και
µετά τις προθεσµίες που αναφέρονται στο σηµείο 5.
Σε περίπτωση καθυστέρησης ή απουσίας των σκαφών, η εποπτεύουσα αρχή µπορεί να θεωρεί την κοινοποίηση εισόδου ή
εξόδου ως µη γενοµένη, µετά τις προθεσµίες που αναφέρονται στο σηµείο 5.

7.

Σε περίπτωση µαζικών εισόδων ή εξόδων, επιταχύνονται οι εργασίες ελέγχου.

8.

Η µη τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται στα σηµεία 1 έως 6, συνεπάγεται τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) για την πρώτη φορά:
— το σκάφος αναγκάζεται να µεταβάλλει πορεία,
— το φορτίο επί του σκάφους εκφορτώνεται και κατάσχεται υπέρ του ∆ηµόσιου Ταµείου,
— το σκάφος καταβάλλει πρόστιµο ίσο προς το ελάχιστο της ψαλίδας που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της
Μαυριτανίας·
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β) για τη δεύτερη φορά:
— το σκάφος αναγκάζεται να µεταβάλλει πορεία,
— το φορτίο επί του σκάφους εκφορτώνεται και κατάσχεται υπέρ του ∆ηµόσιου Ταµείου,
— το σκάφος καταβάλει πρόστιµο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Μαυριτανίας,
— η άδεια ακυρώνεται για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της·
γ) για την τρίτη φορά:
— το σκάφος αναγκάζεται να µεταβάλλει πορεία,
— το φορτίο επί του σκάφους εκφορτώνεται και κατάσχεται υπέρ του ∆ηµοσίου Ταµείου,
— η άδεια αφαιρείται οριστικά,
— ο πλοίαρχος και το σκάφος αποκλείονται από κάθε δραστηριότητα στη Μαυριτανία.

Κεφάλαιο ΙΙ
ΑΒΛΑΒΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ
Όταν τα αλιευτικά σκάφη της Κοινότητας ασκούν το δικαίωµα της αβλαβούς διέλευσης στη ζώνη ναυσιπλοΐας της Μαυριτανίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης και τις σχετικές εθνικές και διεθνείς
νοµοθεσίες, πρέπει να ασφαλίζονται όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία µε κατάλληλο τρόπο ώστε να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν αµέσως.

Κεφάλαιο ΙΙΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
1.

Οι µεταφορτώσεις των αλιευµάτων των σκαφών της Κοινότητας πραγµατοποιούνται στα λιµάνια της Μαυριτανίας.

2.

Κάθε σκάφος της Κοινότητας που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει µεταφόρτωση αλιευµάτων, υπόκειται στη διαδικασία που
προβλέπεται στα σηµεία 3 και 4.

3.

Οι εφοπλιστές των σκαφών αυτών κοινοποιούν στην εποπτεύουσα αρχή, τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα, µε ανακοινώσεις
που προβλέπονται στο σηµείο 2 του κεφαλαίου I του παρόντος παραρτήµατος, τις ακόλουθες πληροφορίες:
— το όνοµα των αλιευτικών σκαφών που πραγµατοποιούν τη µεταφόρτωση,
— το όνοµα του πλοίου µεταφοράς,
— την ποσότητα ανά είδος που πρόκειται να µεταφορτωθεί,
— την ηµέρα, την ηµεροµηνία και την ώρα της µεταφόρτωσης.

4.

Η µεταφόρτωση θεωρείται ως έξοδος από την αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας. Τα σκάφη πρέπει εποµένως να υποβάλλουν
στην εποπτεύουσα αρχή τα πρωτότυπα ηµερολόγια αλιείας και του παραρτήµατος του ηµερολογίου αλιείας και να
κοινοποιούν την πρόθεσή τους ότι θέλουν να συνεχίσουν την αλιεία ή ότι θέλουν να εξέλθουν από την αλιευτική ζώνη της
Μαυριτανίας.

5.

Κάθε µεταφόρτωση αλιευµάτων που δεν αναφέρεται στο σηµείο 1 έως 4, απαγορεύεται στην αλιευτική ζώνη της
Μαυριτανίας. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία της
Μαυριτανίας.

Κεφάλαιο IV
EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.

Οι πλοίαρχοι των σκαφών της Κοινότητας επιτρέπουν και διευκολύνουν την επιβίβαση στο σκάφος και την εκπλήρωση των
καθηκόντων κάθε υπαλλήλου της Μαυριτανίας που είναι επιφορτισµένος µε την επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών
δραστηριοτήτων.
Η παρουσία επί του σκάφους των εν λόγω υπαλλήλων δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους.
Μετά το πέρας του ελέγχου, χορηγείται βεβαίωση στον πλοίαρχο του σκάφους.

2.

Η Κοινότητα, ως συµβαλλόµενο µέρος, αναλαµβάνει τη δέσµευση να διατηρήσει το ειδικό πρόγραµµα ελέγχου στα
κοινοτικά λιµάνια. Περιλήψεις των εκθέσεων των ελέγχων που πραγµατοποιούνται διαβιβάζονται κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα στο Υπουργείο.
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Κεφάλαιο V

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θεσπίζεται ένα σύστηµα παρατήρησης για τα σκάφη της Κοινότητας.
1.

Κάθε σκάφος της Κοινότητας που έχει στην κατοχή του άδεια αλιείας για την αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας, εξαιρουµένων των θυνναλιευτικών γρι γρι, επιβιβάζει έναν επιστηµονικό παρατηρητή της Μαυριτανίας. Σε κάθε περίπτωση,
επιβιβάζεται µόνον ένας επιστηµονικός παρατηρητής ανά σκάφος.
Το Υπουργείο ανακοινώνει στην Επιτροπή, κάθε τρίµηνο, πριν από την έκδοση των αδειών, τον κατάλογο των σκαφών που
έχουν οριστεί, για την επιβίβαση ενός επιστηµονικού παρατηρητή.

2.

Η επιβίβαση ενός επιστηµονικού παρατηρητή σε ένα σκάφος διαρκεί όσο ο χρόνος ενός αλιευτικού ταξιδιού. Ωστόσο, µετά
από ρητή αίτηση του Υπουργείου, η επιβίβαση αυτή µπορεί να κατανέµεται σε περισσότερα αλιευτικά ταξίδια σε συνάρτηση
µε τη µέση διάρκεια των αλιευτικών ταξιδιών που προβλέπονται για το συγκεκριµένο σκάφος. Η αίτηση αυτή διατυπώνεται
από το Υπουργείο κατά την ανακοίνωση του ονόµατος του επιστηµονικού παρατηρητή που ορίζεται για επιβίβαση στο
σχετικό σκάφος.
Επίσης, σε περίπτωση που επισπεύδεται το αλιευτικό ταξίδι, ο επιστηµονικός παρατηρητής µπορεί να χρειαστεί να
πραγµατοποιήσει νέο αλιευτικό ταξίδι στο ίδιο σκάφος.

3.

Το Υπουργείο ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τα ονόµατα των επιστηµονικών παρατηρητών που έχουν ορισθεί και
διαθέτουν τα απαιτούµενα έγγραφα, τουλάχιστον επτά εργάσιµες ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία για την
επιβίβασή τους.

4.

Όλα τα έξοδα που συνδέονται µε τις δραστηριότητες των επιστηµονικών παρατηρητών, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών,
αµοιβών, αποζηµιώσεων του επιστηµονικού παρατηρητή, βαρύνουν το Υπουργείο. Σε περίπτωση επιβίβασης ή αποβίβασης
του επιστηµονικού παρατηρητή σε έναν λιµένα της αλλοδαπής, τα έξοδα ταξιδίου, καθώς και οι ηµερήσιες αποζηµιώσεις,
βαρύνουν τον εφοπλιστή έως ότου αφιχθεί ο παρατηρητής στο σκάφος σε λιµάνι της Μαυριτανίας.

5.

Οι πλοίαρχοι των σκαφών που ορίζονται να επιβιβάσουν έναν επιστηµονικό παρατηρητή, λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα
για τη διευκόλυνση της επιβίβασης και της αποβίβασής του.
Οι όροι παραµονής στο σκάφος του επιστηµονικού παρατηρητή είναι αυτοί που ισχύουν για τους αξιωµατικούς του
σκάφους.
Ο επιστηµονικός παρατηρητής διαθέτει όλα τα αναγκαία µέσα για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο πλοίαρχος του
παρέχει πρόσβαση στα µέσα επικοινωνίας που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων του, στα έγγραφα που
συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες αλιείας του σκάφους, δηλαδή το ηµερολόγιο του πλοίου και το παράρτηµά του, το
βιβλίο ναυσιπλοΐας, καθώς και στους αναγκαίους χώρους του σκάφους, προκειµένου να διευκολύνει την εκπλήρωση των
καθηκόντων παρατήρησης.

6.

Η επιβίβαση ή η απόβαση του επιστηµονικού παρατηρητή πραγµατοποιείται γενικά στα λιµάνια της Μαυριτανίας κατά την
έναρξη του πρώτου αλιευτικού ταξιδίου που ακολουθεί την κοινοποίηση του καταλόγου των οριζοµένων σκαφών.
Οι εφοπλιστές κοινοποιούν στο Υπουργείο, µε τα µέσα επικοινωνίας που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παρόντος
παραρτήµατος, εντός προθεσµίας 30 ηµερών από την εν λόγω κοινοποίηση, τις ηµεροµηνίες και τα λιµάνια που προβλέπονται για την επιβίβαση του επιστηµονικού παρατηρητή.

7.

Ο επιστηµονικός παρατηρητής πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του οριζοµένου σκάφους την προηγουµένη της
ηµεροµηνίας που προτείνεται για την επιβίβασή του. Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί ο επιστηµονικός παρατηρητής
κατά την ηµεροµηνία επιβίβασης, το σκάφος έχει δικαίωµα να εγκαταλείπει το λιµάνι της Μαυριτανίας αφού λάβει
πιστοποιητικό απουσίας του επιστηµονικού παρατηρητή που εκδίδεται από την εποπτεύουσα αρχή.

8.

Οι εφοπλιστές συµβάλλουν στα έξοδα επιστηµονικής παρατήρησης µε ποσό 3,5 ευρώ/ΚΟΧ/τρίµηνο και ανά σκάφος. Η
συνεισφορά αυτή καταβάλλεται µαζί µε τα τέλη αδειών και επιπλέον αυτών.
Για τα σκάφη πελαγικής αλιείας, ανεξάρτητα από την παρουσία επιστηµονικών παρατηρητών επ’αυτών, οι εφοπλιστές
συνεισφέρουν στα έξοδα των επιστηµονικών παρατηρητών µε 350 ευρώ ανά µήνα και ανά σκάφος.

9.

Η µη τήρηση από τον εφοπλιστή των διατάξεων που αφορούν τον επιστηµονικό παρατηρητή, επιφέρει την αυτόµατη
ανάκληση της άδειας αλιείας µέχρι την εκπλήρωση, εκ µέρους του εφοπλιστή, των υποχρεώσεών του.

10. Ο επιστηµονικός παρατηρητής πρέπει να διαθέτει:
— επαγγελµατικά προσόντα,
— κατάλληλη πείρα σε θέµατα αλιείας και
— εµπεριστατωµένη γνώση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου και της ισχύουσας νοµοθεσίας της Μαυριτανίας.
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11. Ο επιστηµονικός παρατηρητής µεριµνά για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου από τα σκάφη της
Κοινότητας που ασκούν δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας.
Συντάσσει έκθεση σχετικά µε αυτό το θέµα. Ειδικότερα:
— παρατηρεί τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών,
— επαληθεύει τη θέση των σκαφών που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες,
— προβαίνει σε βιολογικές δειγµατοληψίες στο πλαίσιο επιστηµονικών προγραµµάτων,
— καταγράφει τα αλιευτικά εργαλεία και το µέγεθος των µατιών των χρησιµοποιουµένων διχτυών,
— ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται στο ηµερολόγιο αλιείας.
12. Όλα τα καθήκοντα παρατήρησης περιορίζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες και στις συναφείς δραστηριότητες που
διέπονται από την παρούσα συµφωνία.
13. Ο επιστηµονικός παρατηρητής:
— λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου οι συνθήκες επιβίβασης του καθώς και η παρουσία του επί του σκάφους να
µην διακόπτουν ούτε να παρεµποδίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες,
— χρησιµοποιεί τα µέσα και τις εγκεκριµένες διαδικασίες µέτρησης για τη µέτρηση του µεγέθους των µατιών των
χρησιµοποιουµένων διχτυών στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας,
— σέβεται τα αγαθά και τον εξοπλισµό του σκάφους καθώς και τον εµπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που
ανήκουν στο σκάφος αυτό.
14. Κατά το τέλος της περιόδου παρατήρησης και πριν αποχωρήσει από το σκάφος, ο επιστηµονικός παρατηρητής συντάσσει
έκθεση σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εµφαίνεται στο προσάρτηµα 2 του παρόντος παραρτήµατος. Υπογράφει την έκθεση
παρουσία του πλοιάρχου, ο οποίος µπορεί να προσθέτει ή να ζητεί να προστεθούν όλες οι παρατηρήσεις τις οποίες θεωρεί
χρήσιµες, ακολουθούµενες από την υπογραφή του. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται στον πλοίαρχο του σκάφους κατά την
αποβίβαση του επιστηµονικού παρατηρητή.
15. Οι αρχές που παραλαµβάνουν τις εκθέσεις των επιστηµονικών παρατηρητών, έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν, το ταχύτερο
δυνατόν, το περιεχόµενο και τα συµπεράσµατα.
Αν οι αρµόδιες αρχές διαπιστώνουν ότι έχουν διαπραχθεί παραβάσεις, λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, της κίνησης διοικητικής διαδικασίας κατά των υπευθύνων φυσικών ή νοµικών
προσώπων. Οι διαδικασίες που κινούνται, πρέπει να επιβάλλουν, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας,
πραγµατική αποστέρηση των υπευθύνων από το οικονοµικό όφελος της παράβασης ή να παράγουν ανάλογα προς τη
σοβαρότητα της παράβασης αποτελέσµατα κατά τρόπο ώστε να αποθαρρύνονται αποτελεσµατικά άλλες παραβάσεις ιδίου
τύπου.
Αν το λιµάνι αποβίβασης βρίσκεται σε ένα κράτος µέλος εκτός αυτού της σηµαίας, το πρώτο κράτος µέλος ενηµερώνει το
κράτος µέλος της σηµαίας σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί.

Κεφάλαιο VI
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Τα συµβαλλόµενα µέρη αποφασίζουν να θέσουν σε εφαρµογή ένα σύστηµα αµοιβαίας παρατήρησης των χερσαίων ελέγχων, το
οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου.
1.

Στόχοι
Συνδροµή στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από τις εθνικές υπηρεσίες ελέγχου, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.

Καθεστώς που διέπει τους παρατηρητές
Οι αρµόδιες αρχές κάθε συµβαλλοµένου µέρους ορίζουν τον παρατηρητή τους και κοινοποιούν το όνοµά του στο άλλο
συµβαλλόµενο µέρος.
Ο παρατηρητής πρέπει να διαθέτει:
— επαγγελµατικά προσόντα,
— κατάλληλη πείρα σε θέµατα αλιείας, και
— εµπεριστατωµένη γνώση των διατάξεων της συµφωνίας και του παρόντος πρωτοκόλλου.
Όταν ο παρατηρητής συµµετέχει στις επιθεωρήσεις, αυτές διεξάγονται από τις εθνικές υπηρεσίες ελέγχου και δεν µπορεί, µε
δική του πρωτοβουλία, να ασκήσει αρµοδιότητες επιθεώρησης που ανατίθενται στους εθνικούς υπαλλήλους.
Όταν συνοδεύει τους εθνικούς υπαλλήλους, ο παρατηρητής έχει πρόσβαση στα σκάφη, τους χώρους και τα έγγραφα που
αποτελούν αντικείµενο επιθεώρησης από τους υπαλλήλους.
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3.

Καθήκοντα των παρατηρητών
Ο παρατηρητής συνοδεύει τις εθνικές υπηρεσίες ελέγχου στις επιθεωρήσεις τους στα λιµάνια, στα σκάφη που είναι
αγκυροβοληµένα, στα κέντρα πώλησης µε πλειστηριασµό, στα ιχθυοπωλεία, στις ψυκτικές αποθήκες και στους άλλους
χώρους που έχουν σχέση µε τις εκφορτώσεις και την αποθήκευση ιχθύων πριν από την πρώτη πώληση στον τόπο όπου
πραγµατοποιείται η πρώτη διάθεση στην αγορά.
Ο παρατηρητής συντάσσει και υποβάλλει έκθεση κάθε 4 µήνες σχετικά µε τους ελέγχους στους οποίους έχει συµµετάσχει. Η
έκθεση αυτή απευθύνεται στις αρµόδιες αρχές. Ένα αντίγραφο παρέχεται από τις αρχές αυτές στο άλλο συµβαλλόµενο
µέρος.

4.

Εφαρµογή
Η αρµόδια αρχή ελέγχου συµβαλλοµένου µέρους ανακοινώνει γραπτώς στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, κατά περίπτωση, τις
αποστολές επιθεώρησης που αποφασίζει να πραγµατοποιήσει στο λιµάνι του µε χρόνο προειδοποίησης 10 ηµερών.
Το άλλο συµβαλλόµενο µέρος κοινοποιεί, µε χρόνο προειδοποίησης 5 ηµερών, την πρόθεσή του να αποστείλει παρατηρητή.
Η διάρκεια της αποστολής του παρατηρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ηµέρες.

5.

Τήρηση του απορρήτου
Ο παρατηρητής µεριµνά για την καλή χρήση των µέσων και του εξοπλισµού που βρίσκονται στα σκάφη και στις άλλες
εγκαταστάσεις, και τηρεί το απόρρητο όλων των εγγράφων, στα οποία έχει πρόσβαση.
Ο παρατηρητής ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των εργασιών του µόνο στις αρµόδιες αρχές του.

6.

Τόπος
Το παρόν πρόγραµµα εφαρµόζεται στα κοινοτικά λιµάνια εκφόρτωσης και στα λιµάνια της Μαυριτανίας.

7.

Χρηµατοδότηση
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει όλα τα έξοδα του παρατηρητή του συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του ταξιδιού
και της διαµονής.

Κεφάλαιο VII
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1.

∆ιαβίβαση των πληροφοριών
Το Υπουργείο ενηµερώνει την αντιπροσωπεία, εντός προθεσµίας κατ’ ανώτατο όριο 48 ωρών, σχετικά µε κάθε κράτηση ενός
αλιευτικού σκάφους της Κοινότητας, που πραγµατοποιείται στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας, και διαβιβάζει συνοπτική
έκθεση των περιστάσεων και των λόγων που οδήγησαν στην εν λόγω κράτηση.

2.

Πρακτικά της κράτησης
Ο πλοίαρχος του σκάφους οφείλει, µετά τη διαπίστωση που καταχωρείται στα πρακτικά, τα οποία συντάσσονται από την
ελέγχουσα αρχή της Μαυριτανίας, να υπογράφει το έγγραφο αυτό.
Η υπογραφή αυτή δεν θίγει τα δικαιώµατα και τα µέσα άµυνας που ο πλοίαρχος µπορεί να επικαλείται κατά της παράβασης
η οποία του προσάπτεται.
Ο πλοίαρχος οφείλει να οδηγεί το σκάφος του στο λιµάνι του Nouadhibou. Σε περίπτωση παράβασης ήσσονος σηµασίας, η
εποπτεύουσα αρχή µπορεί να επιτρέπει στο υπό κράτηση σκάφος να συνεχίζει τις αλιευτικές του δραστηριότητες.

3.

∆ιακανονισµός της κράτησης

3.1. Σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο και τη νοµοθεσία της Μαυριτανίας, οι παραβάσεις µπορούν να διευθετούνται είτε δια
συµβιβασµού, είτε δια της δικαστικής οδού.
3.2. Σε περίπτωση συµβιβασµού, το ποσό του προστίµου που εφαρµόζεται, προσδιορίζεται στο εσωτερικό µιας ψαλίδας που
περιέχει ένα ελάχιστο και ένα µέγιστο όριο, τα οποία προβλέπονται από τη νοµοθεσία της Μαυριτανίας.
3.3. Στην περίπτωση που η υπόθεση δεν έχει διευθετηθεί συµβιβαστικά και εκδικάζεται ενώπιον αρµόδιας δικαστικής αρχής,
κατατίθεται από τον εφοπλιστή, σε τράπεζα που ορίζει το Υπουργείο, τραπεζική εγγύηση, σε ευρώ, ίση µε την αξία του
µέγιστου ορίου της ψαλίδας που προβλέπεται στη νοµοθεσία της Μαυριτανίας.
3.4. Η τραπεζική εγγύηση δεν αποσύρεται πριν από την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας. Αποδεσµεύεται από το
Υπουργείο µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, χωρίς να καταδικαστεί ο πλοίαρχος. Επίσης, σε περίπτωση καταδίκης σε
πρόστιµο χαµηλότερο από την κατατεθείσα εγγύηση, το υπόλοιπο αποδεσµεύεται από το Υπουργείο.
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3.5. Η άρση της κατάσχεσης επιτυγχάνεται για το σκάφος, και το πλήρωµά του επιτρέπεται να εγκαταλείπει το λιµάνι:
— είτε αµέσως µετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συναλλακτική διαδικασία,
— είτε αµέσως µετά την κατάθεση τραπεζικής εγγύησης, που αναφέρεται στη σηµείο 3.3 και την αποδοχή της από το
Υπουργείο, εν αναµονή της ολοκλήρωσης της δικαστικής διαδικασίας.
Κεφάλαιο VIII
ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν το θέµα των απορρίψεων στη θάλασσα που πραγµατοποιούνται από τα αλιευτικά σκάφη και
µελετούν τους τρόπους και τα µέσα αξιοποίησής τους.
Κεφάλαιο ΙΧ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Με σκοπό να προλαµβάνονται και να καταπολεµούνται οι δραστηριότητες παράνοµης αλιείας στη ζώνη αλιείας της Μαυριτανίας
που ζηµιώνουν την πολιτική διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προβαίνουν σε τακτική
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις εν λόγω δραστηριότητες.
Πέραν των µέτρων που εφαρµόζουν τα συµβαλλόµενα µέρη βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας τους, διαβουλεύονται µεταξύ τους
σχετικά µε τις συµπληρωµατικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ξεχωριστά ή από κοινού. Προς το σκοπό αυτό, ενισχύουν
τη συνεργασία τους σε θέµατα που αφορούν ιδίως την καταπολέµηση των δραστηριοτήτων παράνοµης αλιείας.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1. ∆ιεύθυνση:

Ταχυδροµικός Τοµέας (BP) 260 Nouadhibou
Μαυριτανία

2. Τηλέφωνο:

(222) 574 57 01/574 56 26

3. Φαξ:

(222) 574 63 12/574 90 94

4. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

dspcm@toptechnology.mr
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