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(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

1

EL

(συνέχεια στην επόµενη σελίδα)

Ïé ðñÜîåéò ïé ôßôëïé ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå çìßìáõñá óôïé÷åßá áðïôåëïýí ðñÜîåéò ôñå÷ïýóçò äéá÷åéñßóåùò ðïõ Ý÷ïõí èåóðéóèåß
óôï ðëáßóéï ôçò ãåùñãéêÞò ðïëéôéêÞò êáé åßíáé ãåíéêÜ ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñïíéêÞò éó÷ýïò.
Ïé ôßôëïé üëùí ôùí õðïëïßðùí ðñÜîåùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå ìáýñá óôïé÷åßá êáé åðéóçìáßíïíôáé ìå áóôåñßóêï.

Περιεχóµενα (συνέχεια)

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση

Επιτροπή
2003/8/ΕΚ:


EL

Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 όσον αφορά την αντιστάθµιση προσφοράς και ζήτησης
εργασίας (1) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5236] ....................................... 16
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 32/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
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. 1947/2002 (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
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

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 10 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2003, 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 ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
624
999

85,9
57,8
83,5
154,7
95,5

0707 00 05

052
999

126,7
126,7

0709 10 00

220
999

91,4
91,4

0709 90 70

052
204
999

113,7
137,7
125,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
999

45,6
57,9
48,3
50,6

0805 20 10

204
999

68,9
68,9

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

052
204
999

66,7
78,2
72,5

0805 50 10

052
600
999

76,2
66,6
71,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

40,7
98,2
99,3
109,6
86,9

0808 20 50

052
400
720
999

124,8
115,2
48,6
96,2

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 33/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιανουαρίου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών
ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1524/2002 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει, στα άρθρα 4
και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 που αναφέρθηκε
παραπάνω, στο άρθρο 2 στοιχείο στ), καθόρισε σε
11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής
ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν µε
ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002
έως τις 30 Ιουνίου 2003.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Ιανουαρίου 2003 για τα βόεια κρέατα
υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.
2. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντες πρώτες ηµέρες του Φεβρουαρίου 2003 για 7 133,594
τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 229 της 27.8.2002, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 34/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1230/
2002 (7) προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της
επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες
χώρες µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον
Καναδά την Εσθονία και τη Λετονία.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002 από
τις 3 έως τις 9 Ιανουαρίου 2003, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 12,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της
142 της
180 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
31.5.2002, σ. 17.
10.7.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 35/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιανουαρίου 2003
για τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

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

(3)

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

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002 της Επιτροπής (6),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης προς όλες τις τρίτες
χώρες, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ)αριθ. 2330/2002 (7) µε εξαίρεση την Ουγγαρία, την
Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις 3
έως τις 9 Ιανουαρίου 2003 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της
142 της
349 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
31.5.2002, σ. 14.
24.12.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 36/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2331/2002 (7), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον
καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού
σίτου προς όλες τις τρίτες χώρες, εξαιρουµένης της Πολωνίας, της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/
2002 από τις 3 έως τις 9 Ιανουαρίου 2003, η µέγιστη επιστροφή
κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε 8,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της
142 της
349 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
31.5.2002, σ. 11.
24.12.2002, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 37/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των
πλιγουριών και των σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόµενων
προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

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 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(5)

Η επιστροφή καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι δύναται να
τροποποιείται ενδιαµέσως.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά µεταξύ των τιµών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και των
τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(6)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών, και ιδίως στις
τιµές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά
που ορίζονται στο παράρτηµα.

(2)

Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη
των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου
1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται
σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5).

(7)

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

Για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιµιγδάλια σίτου και σικάλεως, η επιστροφή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά
πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2003, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

10,25

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

9,50

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

8,75

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

8,25

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C01

EUR/t

24,75

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C01

EUR/t

19,50

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

C06

EUR/t

0 (1)

C06

EUR/t

0 (1)

1005 90 00 9000

C07

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

C06

EUR/t

0 (1)

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

11,00

1103 11 90 9800

( ) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιµιγδάλι συσσωµατωµένο, ουδεµία επιστροφή χορηγείται κατά την εξαγωγή.
1

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C01 Όλοι οι προορισµοί πλην της Πολωνίας, της Λιθουνίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Ουγγαρίας.
C06 Όλοι οι προορισµοί πλην της Λιθουανίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, και της Ουγγαρίας.
C07 Όλοι οι προορισµοί πλην της Εσθονίας, της Λετονίας και της Ουγγαρίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 38/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση του διορθωτικού στοιχείου ανάλογα µε τον
προορισµό.

(4)

Το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται ταυτόχρονα µε την
επιστροφή και σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· ότι δύναται
να τροποποιηθεί κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ
δύο καθορισµών.

(5)

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η επιστροφή που εφαρµόζεται κατά
τις εξαγωγές σιτηρών την ηµέρα καταθέσεως της αιτήσεως
πιστοποιητικού, εφαρµόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε µια εξαγωγή που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή το
διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρµόζεται στην επιστροφή.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), επέτρεψε τον
καθορισµό ενός διορθωτικού στοιχείου για τα προϊόντα που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό
στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί λαµβανοµένων υπόψη των
στοιχείων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίσθηκαν εκ των προτέρων για τις εξαγωγές σιτηρών, το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, µε εξαίρεση τη βύνη, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2003, για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται
κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(σε EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

1

1η
προθεσµία
2

2η
προθεσµία
3

3η
προθεσµία
4

4η
προθεσµία
5

5η
προθεσµία
6

6η
προθεσµία
7

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
–0,93
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
–1,86
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
–2,79
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–10,00
–20,00
0
—
–10,00
—
–3,72
—
0
—
—
—
–13,70
–12,80
–11,80
–10,90
–10,20
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C03 Ελβετία, Λιχτενστάιν, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Νορβηγία, Φερόες Νήσοι, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία, Εδάφη της πρώην Γιουγκοσλαβίας εξαιρουµένης της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Αλβανία,
Ρουµανία, Βουλγαρία, Αρµενία, Γεωργία, Αζερµπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν,
Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Μάλτα, Κύπρος και Τουρκία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 39/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιανουαρίου 2003
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής
«αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (4). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται
στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.

(1)

Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ. Η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε
βάση τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή
αγορά, οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της
αγοράς προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες
διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(2)

Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που
συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία
τα οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.

(3)

∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
141 της
145 της

30.6.2001, σ.
20.4.2002, σ.
24.6.1995, σ.
27.6.1968, σ.

1.
26.
12.
12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιανουαρίου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των
ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

Κωδικός ΣΟ

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

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

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

1703 10 00 (1)

8,18

—

0,03

1703 90 00 (1)

10,60

—

0

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου
που αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 40/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιανουαρίου 2003
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 να λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 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:
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 (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1486/2002 της 2ας Αυγούστου 2001 (4), περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το
βαµβάκι. Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας
αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ' αυτόν τον
τρόπο, η τιµή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας
προσδιορισµένης τιµής.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 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

(2)

(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 27,804 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

148 της
148 της
210 της
223 της

1.6.2001, σ. 1.
1.6.2001, σ. 3.
3.8.2001, σ. 10.
20.8.2002, σ. 3.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/1/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Ιανουαρίου 2003
για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήµατος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

µός 419 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ
πρέπει επίσης να παραπέµπει στο παράρτηµα ΧΙ µέρος Α του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου
1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των
αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2002/34/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 8 παράγραφος 2,
τη γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής καλλυντικών προϊόντων και
µη εδώδιµων προϊόντων που προορίζονται για τους καταναλωτές,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο αύξων αριθµός 419 του παραρτήµατος II της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ που περιλαµβάνει τον κατάλογο των ουσιών οι
οποίες δεν επιτρέπεται να περιέχονται στα καλλυντικά
προϊόντα είναι σήµερα ευθυγραµµισµένος µε την απόφαση
97/534/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1997, σχετικά
µε την απαγόρευση της χρήσης υλικών που παρουσιάζουν
κίνδυνο από άποψη µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (3). Η απόφαση αυτή καταργήθηκε από την απόφαση
2000/418/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2000, για
τη ρύθµιση της χρήσης υλικών που παρουσιάζουν κινδύνους
σχετικά µε τις µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και
για τροποποίηση της απόφασης 94/474/ΕΚ (4). Λαµβανοµένης υπόψη της γνώµης της επιστηµονικής επιτροπής
καλλυντικών προϊόντων και µη εδώδιµων προϊόντων που
προορίζονται για τους καταναλωτές (ΕΕΚΠΜΕΠ), κρίνεται
σκόπιµο να ευθυγραµµιστεί ο αύξων αριθµός 419 του
παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση
κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
270/2002 της Επιτροπής (6).

(1)

(2)

Μια αναφορά στα ειδικά υλικά κινδύνου, που ορίζονται στο
παράρτηµα V του κανονισµού (EΚ) αριθ. 999/2001, πρέπει
να ενταχθεί στον αύξοντα αριθµό 419 του παραρτήµατος ΙΙ
της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ.

(3)

Ωστόσο, από το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 999/2001 προκύπτει ότι οι διατάξεις του παραρτήµατος ΧΙ µέρος Α του εν λόγω κανονισµού ισχύουν µέχρι
την ηµεροµηνία έκδοσης µιας απόφασης, έπειτα από την
οποία αρχίζουν να εφαρµόζονται το άρθρο 8 και το παράρτηµα V του εν λόγω κανονισµού. Εποµένως, ο αύξων αριθ-

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

262 της 27.9.1976, σ. 169.
102 της 18.4.2002, σ. 19.
216 της 8.8.1997, σ. 95.
158 της 30.6.2000, σ. 76.
147 της 31.5.2001, σ. 1.
45 της 15.2.2002, σ. 4.

(4)

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης των προαναφερόµενων υλικών κινδύνου, είναι σκόπιµο τα κράτη µέλη να
δύνανται να θεσπίζουν τα µέτρα που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία, χωρίς να πρέπει να περιµένουν τη λήξη της
µέγιστης προθεσµίας που καθορίζεται στην πράξη αυτή.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρµογή
στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν στην
εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον
τοµέα των καλλυντικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να
διασφαλίσουν ότι, το αργότερο 15 Aπριλίου 2003, δεν διατίθενται
στην αγορά καλλυντικά προϊόντα τα οποία δεν συνάδουν µε την
παρούσα οδηγία ούτε από τους κοινοτικούς παραγωγούς ούτε από
τους εισαγωγείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα.
2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να
διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα για τα οποία γίνεται λόγος στην
παράγραφο 1 δεν πωλούνται ούτε διατίθενται στον τελικό καταναλωτή το αργότερο 15 Aπριλίου 2003.

Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την
παρούσα οδηγία το αργότερο 15 Aπριλίου 2003. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη µέλη για το σκοπό αυτό περιλαµβάνουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
σχετική παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος
παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
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Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στον αύξοντα αριθµό 419 του παραρτήµατος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, οι φράσεις:
«α) το κρανίο, συµπεριλαµβανοµένου του εγκεφάλου και των οφθαλµών, οι αµυγδαλές και ο νωτιαίος µυελός:
— βοοειδών ηλικίας άνω των δώδκα µηνών,
— αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των δώδεκα µηνών ή των οποίων έχει προβάλει ένας µόνιµος κοπτήρας·
β) η σπλήνα αιγοπροβάτων και τα συστατικά που λαµβάνονται από αυτή.»
αντικαθίστανται από τις φράσεις:
«Από την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (*), τα ειδικά υλικά κινδύνου που ορίζονται στο παράρτηµα V του εν λόγω κανονισµού,
και τα συστατικά που λαµβάνονται από αυτά.
Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, τα ειδικά υλικά κινδύνου που ορίζονται στο παράρτηµα XI µέρος A του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
999/2001, και τα συστατικά που λαµβάνονται από αυτά.
(*) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.»
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης ∆εκεµβρίου 2002
για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 όσον αφορά την αντιστάθµιση προσφοράς και
ζήτησης εργασίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5236]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/8/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Για το σκοπό αυτό, το EURES πρέπει να παγιωθεί και να ενισχυθεί ως βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση της
κινητικότητας, για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων και για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας, καθώς και για την ενηµέρωση των
πολιτών όσον αφορά τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία.

(6)

Υπάρχει ανάγκη να υποστηριχτεί η επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, µε σκοπό την εφαρµογή του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα (4) και του ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 3ης
Ιουνίου 2002 για το ίδιο θέµα (5).

(7)

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιµο να αναδηµιουργηθεί το
ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) ώστε
να προσδιοριστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια η σύνθεση, η
δοµή και οι λειτουργίες του. Η επιχείρηση αυτή θα επιφέρει
την αντικατάσταση της οδηγίας 93/569/ΕΟΚ.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της τεχνικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συµβουλίου, της 15ης
Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2434/92 (2), και ιδίως το
άρθρο 44,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος από το αρχικό ξεκίνηµα του
ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης («EURES»), το
οποίο δηµιουργήθηκε µε την απόφαση 93/569/ΕΟΚ της
Επιτροπής (3) µε σκοπό την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1612/68.

(2)

Με βάση την αποκτηθείσα από το 1993 εµπειρία και µε
σκοπό να ληφθούν υπόψη και να παγιωθούν οι πρόσφατες
εξελίξεις στο περιβάλλον EURES, το δίκτυο πρέπει τώρα να
ενισχυθεί και να ενσωµατωθεί πλήρως στις δραστηριότητες
των υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών µελών. Η σηµερινή
κατανοµή των αρµοδιοτήτων και οι διαδικασίες λήψης των
αποφάσεων πρέπει να ανασχεδιαστούν.

(3)

(4)

Ενόψει της επικείµενης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη η εφαρµογή του EURES
στις χώρες που θα προσχωρήσουν και παράλληλα να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα και η διαχειρισιµότητα του
συστήµατος.
Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών και
των επικοινωνιών, ώστε να βελτιωθούν και να ορθολογικοποιηθούν περισσότερο οι παρεχόµενες υπηρεσίες.

(1) ΕΕ L 257 της 19.10.1968, σ. 2.
(2) ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 1.
(3) ΕΕ L 274 της 22.10.1993, σ. 32.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το δίκτυο EURES
Η Επιτροπή, οι υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών µελών και οι
άλλοι εθνικοί εταίροι τους, που πιθανόν να έχουν, θα δηµιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών µε την ονοµασία EURES
(European Employment Services) και µε αρµοδιότητα την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και τη συνεργασία που
προβλέπεται στο µέρος ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68.
(4) COM(2002) 72 τελικό της 13.2.2002.
(5) ΕΕ C 162 της 6.7.2002, σ. 1.
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Άρθρο 2
Στόχοι
Το EURES συµβάλλει στη συντονισµένη εφαρµογή των διατάξεων
του µέρους II του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. Υποστηρίζει
την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και συντελεί στην
ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.
Ιδίως προς όφελος των αιτούντων εργασία, των εργαζοµένων και
των εργοδοτών, το EURES θα επιδιώκει να προαγάγει:
α) την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αγορών εργασίας ανοικτών και
προσβάσιµων από όλους·
β) τη διακρατική, διαπεριφερειακή και διασυνοριακή ανταλλαγή
κενών θέσεων εργασίας και αιτήσεων εργασίας·
γ) τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις
ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των
συνθηκών διαβίωσης και των ευκαιριών για την απόκτηση
δεξιοτήτων·
δ) την ανάπτυξη µεθοδολογιών και δεικτών για το σκοπό αυτό.
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γ) τη γενική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
του EURES και τον έλεγχο της υλοποίησής τους σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 5
Ο λογότυπος EURES
Το ακρωνύµιο EURES θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσα στο πλαίσιο του
EURES. Θα εµφανίζεται µε έναν τυποποιηµένο λογότυπο, ο οποίος
ορίζεται από ένα σχέδιο γραφικών.
Ο λογότυπος θα καταχωριστεί ως κοινοτικό σήµα στο Γραφείο
Εναρµόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ). Τον
λογότυπο αυτό µπορούν να τον χρησιµοποιούν τα µέλη και οι εταίροι του EURES.
Άρθρο 6
Η οµάδα στρατηγικής υψηλού επιπέδου

Το EURES θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

∆ηµιουργείται οµάδα στρατηγικής υψηλού επιπέδου, η οποία αποτελείται από τους επικεφαλής των µελών του EURES και της
οποίας προεδρεύει ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής. Η οµάδα αυτή
θα επικουρεί την Επιτροπή στην προώθηση και επίβλεψη της
εξέλιξης του EURES.

α) τα µέλη του EURES, που θα είναι οι ειδικευµένες υπηρεσίες τις
οποίες ορίζουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και
23 του ίδιου κανονισµού, και

Η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της οµάδας στρατηγικής υψηλού επιπέδου σε θέµατα που αφορούν το στρατηγικό σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην
παρούσα απόφαση, συµπεριλαµβανοµένων:

Άρθρο 3
Σύνθεση

β) τους εταίρους του EURES, όπως προβλέπεται από το άρθρο 17
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, δηλαδή:
i) τις περιφερειακές υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών
µελών,
ii) τις τοπικά υπεύθυνες υπηρεσίες για τις παραµεθόριες
περιοχές,
iii) τις ειδικευµένες υπηρεσίες απασχόλησης, που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68.
Οι κατηγορίες αυτές θα περιλαµβάνουν τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις και τις οργανώσεις εργοδοτών που ορίζονται από τα
µέλη του EURES.
Άρθρο 4
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Συντονισµού
Η Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της
Επιτροπής είναι αρµόδια για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Συντονισµού.
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισµού (στο εξής καλούµενο «Γραφείο
Συντονισµού EURES») θα επιβλέπει την τήρηση των διατάξεων του
µέρους II του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και θα επικουρεί
το δίκτυο στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων του.
Συγκεκριµένα, αναλαµβάνει:
α) την ανάλυση της γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας και την ανάπτυξη µιας γενικής προσέγγισης της κινητικότητας σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση·
β) τη διατύπωση µιας συνεκτικής γενικής προσέγγισης και των
κατάλληλων διευθετήσεων για την προώθηση της συνεργασίας
και του συντονισµού των κρατών µελών·

α) του χάρτη EURES, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2·
β) των κατευθυντήριων γραµµών EURES, σύµφωνα µε το άρθρο 9
παράγραφος 1·
γ) του σχεδίου ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής που προβλέπεται
από το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1612/68·
δ) της έκθεσης που υποβάλλει η Επιτροπή δύο φορές το χρόνο
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, όπως απαιτείται από το άρθρο 19
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68.
Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων θα
κληθούν να συµµετάσχουν στις συνεδριάσεις της οµάδας.
Η οµάδα θα θεσπίσει τις µεθόδους εργασίας της και τον εσωτερικό
κανονισµό της. Κατά γενικό κανόνα, συγκαλείται δύο φορές το
χρόνο από τον πρόεδρό της. Οι γνώµες της θα εγκρίνονται µε απλή
πλειοψηφία.
Το Γραφείο Συντονισµού EURES θα εξασφαλίζει τη γραµµατειακή
υποστήριξη.
Άρθρο 7
Η οµάδα εργασίας
Με σκοπό να τη βοηθήσει στην ανάπτυξη, στην υλοποίηση και στην
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του EURES, το Γραφείο Συντονισµού EURES ορίζει µια οµάδα εργασίας η οποία αποτελείται
από τους EURES managers, καθένας από τους οποίους εκπροσωπεί
ένα µέλος του EURES. Το Γραφείο Συντονισµού EURES θα καλεί
εκπροσώπους των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και, κατά περίπτωση, εκπροσώπους άλλων εταίρων του EURES και εµπειρογνώµονες να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της οµάδας εργασίας.
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Άρθρο 8
Χάρτης EURES
1.
Το Γραφείο Συντονισµού EURES θα εγκρίνει τον χάρτη
EURES σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 14
παράγραφος 2, στο άρθρο 15 παράγραφος 2, στο άρθρο 22
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, µετά από διαβούλευση µε την οµάδα
στρατηγικής υψηλού επιπέδου του EURES που δηµιουργείται
σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.
2.
Με βάση την αρχή ότι σε όλες τις κενές θέσεις και τις
αιτήσεις για απασχόληση που δηµοσιοποιούνται από οποιοδήποτε
µέλος ή εταίρο του EURES πρέπει να υπάρχει πρόσβαση από όλη
την Κοινότητα, ο χάρτης EURES ιδίως θα καθορίζει:
α) τις περιγραφές των δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιούν τα
µέλη και οι εταίροι του EURES, στις οποίες περιλαµβάνονται:
i) οι υπηρεσίες εύρεσης θέσης εργασίας και εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής συµβουλών προς τους
πελάτες, είτε αυτοί είναι αιτούντες εργασία, εργαζόµενοι ή
εργοδότες,
ii) η ανάπτυξη διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων της απασχόλησης και των κοινωνικών
υπηρεσιών, των κοινωνικών εταίρων και των άλλων ενδιαφεροµένων φορέων, µε σκοπό την καλύτερη λειτουργία των
αγορών εργασίας, την ολοκλήρωσή τους και τη βελτίωση
της κινητικότητας,
iii) η προώθηση συντονισµένης παρακολούθησης και αξιολόγησης των εµποδίων που αντιµετωπίζει η κινητικότητα,
πλεονάσµατα και ελλείµµατα δεξιοτήτων και ροές µετανάστευσης·
β) τους λειτουργικούς στόχους του συστήµατος EURES, τα πρότυπα ποιότητας που εφαρµόζονται, καθώς και τις υποχρεώσεις
των µελών και των εταίρων του EURES, όπου περιλαµβάνονται:
i) η ενσωµάτωση των σχετικών βάσεων δεδοµένων κενών
θέσεων των µελών στο µηχανισµό ανταλλαγής κενών θέσεων
του EURES έως µια προθεσµία που θα καθοριστεί,
ii) το είδος των πληροφοριών, όπως πληροφορίες για την
αγορά εργασίας, πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας, πληροφορίες για την προσφορά και ζήτηση
θέσεων εργασίας και τα εµπόδια στην κινητικότητα, που
πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους και στο υπόλοιπο
δίκτυο,
iii) η κατάρτιση και τα προσόντα που απαιτούνται για το προσωπικό EURES, καθώς και οι συνθήκες και οι διαδικασίες
για την οργάνωση των επισκέψεων και των καθηκόντων των
υπαλλήλων,
iv) η εκπόνηση, η υποβολή στο Γραφείο Συντονισµού EURES
και η εκτέλεση σχεδίων δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των συγκεκριµένων κανόνων για τις διασυνοριακές
δραστηριότητες EURES,
v) οι όροι που διέπουν τη χρήση του λογότυπου EURES από
τα µέλη και τους εταίρους,
vi) οι αρχές που διέπουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων EURES·
γ) τις διαδικασίες για τη δηµιουργία ενός οµοιογενούς συστήµατος
και κοινών προτύπων για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την αγορά εργασίας και την κινητικότητα µέσα στο πλαίσιο του δικτύου EURES, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 14,
15 και 16 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τις θέσεις εργασίας και
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των ευκαιριών µάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ενσωµατωθούν σε έναν ενιαίο ιστοχώρο πληροφόρησης για την κινητικότητα των θέσεων εργασίας.
Άρθρο 9
Κατευθυντήριες γραµµές και σχέδια δραστηριοτήτων
1. Σύµφωνα µε τον χάρτη EURES, που προβλέπεται από το
άρθρο 8, και ύστερα από διαβούλευση µε την οµάδα στρατηγικής
υψηλού επιπέδου του EURES, που προβλέπεται στο άρθρο 6, το
Γραφείο Συντονισµού EURES θα καθορίσει κατευθυντήριες γραµµές
για τις δραστηριότητες του EURES τριετούς περιόδου.
Στις κατευθυντήριες γραµµές θα περιλαµβάνονται οι όροι για
οποιαδήποτε χρηµατοοικονοµική βοήθεια µπορεί να παρέχει η Κοινότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
2. Με βάση τις κατευθυντήριες γραµµές, τα µέλη του EURES
θα υποβάλουν τα αντίστοιχα σχέδια δραστηριοτήτων τους για την
περίοδο που καλύπτεται από τις κατευθυντήριες γραµµές στο Γραφείο Συντονισµού EURES. Το σχέδιο δραστηριοτήτων θα αναφέρει
συγκεκριµένα:
α) τις κύριες δραστηριότητες που αναλαµβάνει το µέλος του
EURES µέσα στο πλαίσιο του δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων
των διακρατικών, διασυνοριακών και κλαδικών δραστηριοτήτων,
που προβλέπονται από το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1612/68,
β) το ανθρώπινο δυναµικό και τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους
που διατίθενται για την εφαρµογή του µέρους ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68,
γ) τις διευθετήσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων
των πληροφοριών που θα αποστέλλονται στην Επιτροπή σε
ετήσια βάση.
Τα σχέδια δραστηριοτήτων θα περιλαµβάνουν επίσης αξιολόγηση
των δραστηριοτήτων και της προόδου που επετεύχθη κατά την
προηγούµενη περίοδο.
3. Το Γραφείο Συντονισµού EURES θα εξετάζει τα σχέδια
δραστηριοτήτων και τις πληροφορίες που αποστέλλονται σχετικά µε
την εφαρµογή τους µε σκοπό να αξιολογεί τη συνέπειά τους ως
προς τις κατευθυντήριες γραµµές και τις διατάξεις του µέρους ΙΙ
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής θα αναλύονται από κοινού µε τα µέλη του EURES
σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 του
κανονισµού, και θα περιλαµβάνονται στην έκθεση που υποβάλλει η
Επιτροπή δύο φορές το χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, όπως
απαιτείται από το άρθρο 19 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισµού.
4. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να χορηγεί χρηµατοοικονοµική
βοήθεια για την υλοποίηση των σχεδίων δραστηριοτήτων, σύµφωνα
µε τους κανόνες που διέπουν τους σχετικούς πόρους του προϋπολογισµού.
Άρθρο 10
Κατάργηση
Με την παρούσα καταργείται η απόφαση 93/569/ΕΟΚ. Ωστόσο, θα
εξακολουθήσει να ισχύει για ενέργειες για τις υποβλήθηκαν αιτήσεις
πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 11
Ηµεροµηνία εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2003.
Άρθρο 12
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Άννα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

