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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 41/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης 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 11 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 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 10ης 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

87,1
56,1
83,5
154,7
95,3

0707 00 05

052
999

127,6
127,6

0709 10 00

220
999

91,4
91,4

0709 90 70

052
204
999

111,6
159,1
135,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
999

50,4
54,6
55,4
53,5

0805 20 10

204
999

68,5
68,5

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

052
204
624
999

67,2
78,2
76,8
74,1

0805 50 10

052
600
999

76,2
79,6
77,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

42,4
104,2
105,3
123,2
93,8

0808 20 50

052
400
720
999

124,8
116,4
48,6
96,6

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. 42/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για την πραγµατοποίηση πωλήσεων µέσω διαγωνισµών αλκοολών οινικής προέλευσης για αποκλειστική
χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Από την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του
Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση
του γεωργονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ (7), οι τιµές
προσφοράς και οι εγγυήσεις πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ
και οι πληρωµές πρέπει να πραγµατοποιούνται σε ευρώ.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2585/2001 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της
αµπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους µηχανισµούς της
αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1795/2002 (4), και ιδίως το άρθρο 86,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 καθορίζει, µεταξύ
άλλων, τις λεπτοµέρειες εφαρµογής σχετικά µε τη διάθεση
αποθεµάτων αλκοόλης που έχουν συσταθεί στη συνέχεια των
αποστάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 30 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και που κατέχονται από
τους οργανισµούς παρέµβασης.

(2)

Πρέπει να πραγµατοποιηθούν διαγωνισµοί για τη διάθεση
της αλκοόλης οινικής προέλευσης µε σκοπό την εξαγωγή
προς τις τρίτες χώρες που εµφαίνονται στο άρθρο 86 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, για αποκλειστική χρήση
στον τοµέα των καυσίµων των τρίτων χωρών, προκειµένου
να µειωθούν τα αποθέµατα κοινοτικής αλκοόλης οινικής
προέλευσης και να εξασφαλισθεί συνέχεια στον εφοδιασµό
για τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική ποσότητα αλκοόλης
προς πώληση, πρέπει να παραταθεί η προθεσµία για την
παραλαβή αυτής της αλκοόλης.

(3)

Η κοινοτική αλκοόλη οινικής προέλευσης που έχει αποθεµατοποιηθεί από τα κράτη µέλη αποτελείται από ποσότητες
που προέρχονται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα
άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87
του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1987, για την κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1677/
1999 (6), καθώς και στα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

179 της 14.7.1999, σ. 1.
345 της 29.12.2001, σ. 10.
194 της 31.7.2000, σ. 45.
123 της 9.5.2002, σ. 17.
84 της 27.3.1987, σ. 1.
199 της 30.7.1999, σ. 8.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται πώληση, µέσω 17 διαγωνισµών, αριθ. 316/2003
ΕΚ έως 332/2003 ΕΚ, της αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στους
τοµείς των καυσίµων στις τρίτες χώρες
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/
2000, η συνολική ποσότητα είναι 850 000 εκατόλιτρα. Η αλκοόλη
προέρχεται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 36
και 39 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και στα άρθρα 27 και
30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχεται από τους
οργανισµούς παρέµβασης της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας.
Καθένας από τους διαγωνισµούς αριθ. 316/2003 ΕΚ έως 332/
2003 ΕΚ αφορά ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης 100 %
vol.

Άρθρο 2
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση για εξαγωγή εκτός της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προορίζεται να εισαχθεί σε µία από τις
τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 86 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1623/2000 και πρέπει να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 3
Ο τόπος όπου βρίσκονται οι σχετικές δεξαµενές καθώς και οι αναφορές τους, η ποσότητα αλκοόλης που περιέχεται σε καθεµία από
τις δεξαµενές, ο αλκοολικός τίτλος και τα χαρακτηριστικά της
αλκοόλης, ορισµένες ειδικές προϋποθέσεις, καθώς και η υπηρεσία
της Επιτροπής η οποία είναι αρµόδια για την παραλαβή των προσφορών, εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.
(7) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.
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Άρθρο 4

Άρθρο 7

Η πώληση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 και 102 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1623/2000 και σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98.

Για να είναι αποδεκτή, η προσφορά πρέπει να συνεπάγεται την
ανάληψη σειράς δεσµεύσεων και την υποβολή εγγράφων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού και πρέπει
να είναι σύµφωνη µε τα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1623/2000.

Άρθρο 5

Άρθρο 8

Η ελάχιστη τιµή, στην οποία µπορούν να πραγµατοποιηθούν οι
προσφορές είναι 9 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol, για
τους διαγωνισµούς αριθ. 316/2003 ΕΚ έως 332/2003 ΕΚ.

Οι διατυπώσεις που αφορούν τη δειγµατοληψία ορίζονται στα
άρθρα 91 και 98 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

Άρθρο 6

Άρθρο 9

1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 91 παράγραφος 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, η φυσική παραλαβή της αλκοόλης
από τις αποθήκες αποθεµατοποίησης κάθε οργανισµού παρέµβασης
πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 30 Νοεµβρίου 2003.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 5
του άρθρου 91 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού.

2.
Η εξαγωγή της αλκοόλης που κατακυρώνεται στο πλαίσιο
των διαγωνισµών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος
κανονισµού πρέπει να πραγµατοποιηθεί το αργότερο στις 31
∆εκεµβρίου 2003.

Άρθρο 10
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 316/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Κράτος µέλος

ΓΑΛΛΙΑ

Τόπος

Αριθµός δεξαµενών

Onivins-Port-La-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

11

22 380

27

ακατέργαστη + 92 %

9

22 560

27

ακατέργαστη + 92 %

14

5 060

27

ακατέργαστη + 92 %

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 316/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 316/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
[τηλ.: (33-5) 57 55 20 00· τέλεξ: 57 20 25 25· φαξ: (33-5) 57 55 20 59].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 317/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Κράτος µέλος

ΓΑΛΛΙΑ

Τόπος

Onivins-Port-La-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle

Αριθµός δεξαµενών

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

29

22 710

27

ακατέργαστη + 92 %

14

4 610

27

ακατέργαστη + 92 %

32

22 680

27

ακατέργαστη + 92 %

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 317/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 317/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
[τηλ.: (33-5) 57 55 20 00· τέλεξ: 57 20 25 25· φαξ: (33-5) 57 55 20 59].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 318/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Κράτος µέλος

ΓΑΛΛΙΑ

Τόπος

Αριθµός δεξαµενών

Onivins-Port-La-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

1

70

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

27

ακατέργαστη + 92 %

1

3 200

30

ακατέργαστη + 92 %

1

42 610

30

ακατέργαστη + 92 %

1

4 120

28

ακατέργαστη + 92 %

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 318/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 318/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
[τηλ.: (33-5) 57 55 20 00· τέλεξ: 57 20 25 25· φαξ: (33-5) 57 55 20 59].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 319/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Κράτος µέλος

ΓΑΛΛΙΑ

Τόπος

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

3

48 260

27

ακατέργαστη + 92 %

14

1 740

27

ακατέργαστη + 92 %

Αριθµός δεξαµενών

Onivins-Port-La-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle
Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 319/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 319/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
[τηλ.: (33-5) 57 55 20 00· τέλεξ: 57 20 25 25· φαξ: (33-5) 57 55 20 59].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.

11.1.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 7/9

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 320/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Κράτος µέλος

ΓΑΛΛΙΑ

Τόπος

Deulep-PSL
39, av. Georges Brassens
F-13230 Port-Saint-Louis-Du-Rhône

Αριθµός δεξαµενών

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

B4

14 140

30

ακατέργαστη + 92 %

B3

35 860

27

ακατέργαστη + 92 %

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 320/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 320/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
[τηλ.: (33-5) 57 55 20 00· τέλεξ: 57 20 25 25· φαξ: (33-5) 57 55 20 59].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 321/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Κράτος µέλος

ΓΑΛΛΙΑ

Τόπος

Αριθµός δεξαµενών

Deulep-PSL
39, av. Georges Brassens
F-13230 Port-Saint-Louis-Du-Rhône

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

B4

8 690

30

ακατέργαστη + 92 %

A6

18 510

30

ακατέργαστη + 92 %

A5

520

30

ακατέργαστη + 92 %

B4

22 280

30

ακατέργαστη + 92 %

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 321/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 321/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
[τηλ.: (33-5) 57 55 20 00· τέλεξ: 57 20 25 25· φαξ: (33-5) 57 55 20 59].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 322/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Κράτος µέλος

ΓΑΛΛΙΑ

Τόπος

Αριθµός δεξαµενών

Deulep-PSL
39, av. Georges Brassens
F-13230 Port-Saint-Louis-Du-Rhône

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

B2

4 880

27

ακατέργαστη + 92 %

B1

45 120

27

ακατέργαστη + 92 %

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 322/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 322/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
[τηλ.: (33-5) 57 55 20 00· τέλεξ: 57 20 25 25· φαξ: (33-5) 57 55 20 59].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 323/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Κράτος µέλος

ΓΑΛΛΙΑ

Τόπος

Deulep-PSL
39, av. Georges Brassens
F-13230 Port-Saint-Louis-Du-Rhône

Αριθµός δεξαµενών

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

B2

40 520

27

ακατέργαστη + 92 %

B3

9 480

27

ακατέργαστη + 92 %

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 323/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 323/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
[τηλ.: (33-5) 57 55 20 00· τέλεξ: 57 20 25 25· φαξ: (33-5) 57 55 20 59].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 324/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Κράτος µέλος

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Τόπος

Aveiro

Αριθµός δεξαµενών

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

S-201

29 426,13

27

ακατέργαστη

S-208

20 573,87

30

ακατέργαστη

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 324/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 324/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— IVV — R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa [τηλ.: (351) 213 56 33 21· τέλεξ: 18508 IVVP· φαξ: (351)
213 52 08 76].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 325/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση

Κράτος µέλος

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Τόπος

Αριθµός δεξαµενών

Carregado

Bombarral

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµοί
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87
και (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλη

Inox 7

9 425,43

30

ακατέργαστη

304

1 778,51

30

ακατέργαστη

322

1 849,79

30

ακατέργαστη

324

1 829,32

30

ακατέργαστη

325

1 809,78

30

ακατέργαστη

326

1 840,71

30

ακατέργαστη

349

1 812,38

30

ακατέργαστη

350

1 792,71

30

ακατέργαστη

351

1 846,58

30

ακατέργαστη

352

1 799,46

30

ακατέργαστη

365

1 092,46

30

ακατέργαστη

243

681,09

30

ακατέργαστη

Inox 147

2,61

35

ακατέργαστη

Inox 147

22 439,17

27

ακατέργαστη

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.

II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.

III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 325/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
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4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 325/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— IVV — R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa [τηλ.: (351) 213 56 33 21· τέλεξ: 18508 IVVP· φαξ: (351)
213 52 08 76].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 326/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση

Κράτος µέλος

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Τόπος

Αριθµός δεξαµενών

Carregado

Aveiro

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµοί
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87
και (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

Inox 1

72,24

35

ακατέργαστη

Inox 1

1 268,15

27

ακατέργαστη

Inox 2

1 358,40

30

ακατέργαστη

Inox 3

2 375,32

30

ακατέργαστη

Inox 4

15,61

35

ακατέργαστη

Inox 4

4 351,86

27

ακατέργαστη

Inox 5

5 658,78

35

ακατέργαστη

Inox 5

3 795,47

27

ακατέργαστη

Inox 6

1 357,40

35

ακατέργαστη

Inox 6

8 152,44

27

ακατέργαστη

282

1 797,67

27

ακατέργαστη

288

1 348,75

27

ακατέργαστη

305

1 746,16

27

ακατέργαστη

312

1 725,69

27

ακατέργαστη

313

1 303,63

27

ακατέργαστη

330

1 660,56

27

ακατέργαστη

340

1 674,27

27

ακατέργαστη

341

1 487,21

27

ακατέργαστη

S-203

8 850,39

27

ακατέργαστη

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.

II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.

III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
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2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 326/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 326/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— IVV — R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa [τηλ.: (351) 213 56 33 21· τέλεξ: 18508 IVVP· φαξ: (351)
213 52 08 76].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 327/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Αριθµός δεξαµενών

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

Tarancón

A-2

24 661

27

ακατέργαστη

Tarancón

A-3

24 526

27

ακατέργαστη

Tarancón

A-4

813

27

ακατέργαστη

Κράτος µέλος

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τόπος

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει, απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ
ανά λιτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης παρέχονται από µία διεθνή εταιρία εποπτείας και
διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 327/2003 ΕΚ — Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4 — Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο την 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σαυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 327/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (τηλ.: 347 65 00· τέλεξ: 23427 FEGA· φαξ: 521 98 32).
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.

11.1.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 7/19

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 328/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Αριθµός δεξαµενών

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

Tarancón

A-4

23 836

27

ακατέργαστη

Tarancón

B-1

24 697

27

ακατέργαστη

Tarancón

B-2

1 467

27

ακατέργαστη

Κράτος µέλος

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τόπος

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει, απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ
ανά λιτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης παρέχονται από µία διεθνή εταιρία εποπτείας και
διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 328/2003 ΕΚ — Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4 — Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο την 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σαυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 328/
2003 ΕΚ ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (τηλ.: 347 65 00· τέλεξ: 23427 FEGA· φαξ: 521 98 32).
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

11.1.2003

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 329/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµοί
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87
και (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

Bertolino — Partinico (PA)

31 800

27

ακατέργαστη

Enodistil — Alcamo (TP)

Κράτος µέλος

ΙΤΑΛΙΑ

Τόπος

Αριθµός δεξαµενών

10 160

27 + 35

ακατέργαστη

Mazzari — S. Agata Sul Santerno (RA)

8 040

27

ακατέργαστη

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 329/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 329/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [τηλ.: (39-06) 494 99 91· τέλεξ: 62 00 64/62 06 17/62 03 31· φαξ: (3906) 445 39 40/445 46 93].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 330/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση

Κράτος µέλος

ΙΤΑΛΙΑ

Τόπος

Αριθµός δεξαµενών

Ge.Dis — Marsala (TP)

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµοί
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87
και (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

12 100

27 + 35

ακατέργαστη

2 300

27

ακατέργαστη

Trapas — Petrosino (TP)

10 600

27

ακατέργαστη

Mazzari — S. Agata Sul Santerno (RA)

18 060

27

ακατέργαστη

6 940

27

ακατέργαστη

S.V.M. — Sciacca (AG)

Caviro — Faenza (RA)
Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 330/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 330/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [τηλ.: (39-06) 494 99 91· τέλεξ: 62 00 64/62 06 17/62 03 31· φαξ: (3906) 445 39 40/445 46 93].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 331/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση
Αναφορά, κανονισµοί
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87
και (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

5 000

35

ακατέργαστη

Dister — Faenza (RA)

7 920

35 + 27

ακατέργαστη

Neri — Faenza (RA)

2 800

35

ακατέργαστη

320

27 + 39

ακατέργαστη

F.lli Cipriani — Chizzola D'Ala (TN)

4 900

35 + 27

ακατέργαστη

Caviro — Faenza (RA)

9 860

27

ακατέργαστη

D'Auria — Ortona (CH)

5 400

35 + 27

ακατέργαστη

Balice — Valenzano (BA)

13 800

35

ακατέργαστη

Κράτος µέλος

ΙΤΑΛΙΑ

Τόπος

Αριθµός δεξαµενών

Bonollo — Paduni-Anagni (FR)

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Bonollo Umberto — Conselve (PD)

Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 331/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 331/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [τηλ.: (39-06) 494 99 91· τέλεξ: 62 00 64/62 06 17/62 03 31· φαξ: (3906) 445 39 40/445 46 93].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 332/2003 ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση

Κράτος µέλος

ΙΤΑΛΙΑ

Τόπος

Αριθµός δεξαµενών

Ποσότητα σε
εκατόλιτρα αλκοόλης
100 % vol.

Αναφορά, κανονισµοί
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87
και (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999

Τύπος αλκοόλης

Caviro — Carapelle (FG)

3 000

27

ακατέργαστη

Deta — Barberino Val D'Elsa (FI)

1 000

27

ακατέργαστη

12 600

27 + 35

ακατέργαστη

Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)
Villapana — Faenza (RA)

10 200

27 + 35

ακατέργαστη

Bonollo — Paduni (FR)

15 600

27 + 35

ακατέργαστη

S.V.A. — Ortona

1 600

27

ακατέργαστη

De Luca — Novoli (LE)

5 756

35 + 36 + 39

ακατέργαστη

26,70

36 + 39

ακατέργαστη

217,30

36

ουδέτερη

Aniello Esposito — Pomigliano
D'Arco (NA)
Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, έναντι πληρωµής ποσού 10 ευρώ ανά
λίτρο, δείγµατα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση και έχουν ληφθεί από έναν αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να υποστεί αφυδάτωση σε µία από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνονται στον κατάλογο του άρθρου 86 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης προέρχονται από µία διεθνή εταιρεία εποπτείας
και διαβιβάζονται στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
III. Παρουσίαση των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να πραγµατοποιούνται για την ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης εκφραζοµένων σε εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 % vol.
Κάθε προσφορά για ποσότητα κατώτερη δεν είναι αποδεκτή.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— είτε να παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, ώρα 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές πρέπει να εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς-διαγωνισµός αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 332/2003 ΕΚ —Αλκοόλη,
Γ∆ AGRI/D/4— Να ανοίγεται µόνο κατά τη σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται
σε φάκελο προς την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Ιανουαρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναγράφεται σ' αυτήν:
α) η αναφορά του διαγωνισµού αλκοόλης για αποκλειστική χρήση στον τοµέα των καυσίµων στις τρίτες χώρες, αριθ. 332/
2003 ΕΚ·
β) η τιµή προσφοράς εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 88 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
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6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, οι οποίες εκδίδονται από τον
ακόλουθο οργανισµό παρέµβασης:
— AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [τηλ.: (39-06) 494 99 91· τέλεξ: 62 00 64/62 06 17/62 03 31· φαξ: (3906) 445 39 40/445 46 93].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 200 000 ευρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατάλογος των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται και των εγγράφων που πρέπει να παρασχεθούν, τη στιγµή της υποβολής της
προσφοράς, από τον προσφέροντα:
1. Η απόδειξη ότι έχει συσταθεί η εγγύηση συµµετοχής σε κάθε οργανισµό παρέµβασης.
2. Η ένδειξη του τόπου τελικής χρήσης της αλκοόλης και η δέσµευση που αναλαµβάνει ο προσφέρων να τηρήσει το εν λόγω
περιορισµό.
3. Η απόδειξη, µεταγενέστερη της έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισµού, ότι ο προσφέρων έχει αναλάβει περιοριστικές
δεσµεύσεις µε κάποιον επιχειρηµατία στον τοµέα των καυσίµων σε µία από τις τρίτες χώρες που εµφαίνεται στο άρθρο 86
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000. Ο εν λόγω επιχειρηµατίας πρέπει να αναλάβει τη δέσµευση να προβεί σε αφυδάτωση
των αλκοολών που έχουν κατακυρωθεί σε µία από τις εν λόγω τρίτες χώρες και να εξαγάγει την αλκοόλη για χρήση στους
τοµείς των καυσίµων.
4. Η προσφορά πρέπει επίσης να αναφέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος, την αναφορά της προκήρυξης διαγωνισµού, την προτεινόµενη τιµή, εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
5. Η υποχρέωση του προσφέροντος να τηρήσει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν το σχετικό διαγωνισµό.
6. ∆ήλωση του προσφέροντος, µε την οποία παραιτείται κάθε απαίτησης όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, που του έχει
ενδεχοµένως κατακυρωθεί, και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, ότι δέχεται να υποστεί έλεγχο όσον αφορά τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης και ότι δέχεται το βάρος της απόδειξης όσον αφορά τη χρήση της αλκοόλης σε συµφωνία
µε τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισµού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Χρησιµοποιούνται στις Βρυξέλλες αποκλειστικά οι ακόλουθοι αριθµοί κλήσεως:
Γ∆ AGRI/D/4 (υπόψη των κκ. Willy Schoofs/Félice Romano):
— µε e-mail:

agri-d4@cec.eu.int

— µε φαξ:

(32-2) 295 92 52.

11.1.2003

11.1.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 43/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1452/
2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 όσον αφορά τις ενισχύσεις για την τοπική παραγωγή φυτικών προϊόντων στις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες της Ένωσης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των υπερπόντιων γαλλικών διαµερισµάτων, και για
την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ.
3763/91 (Poseidom) (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2, το
άρθρο 12 παράγραφος 4, το άρθρο 13 παράγραφος 4, το άρθρο
15 παράγραφος 7 και το άρθρο 18,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (Poseima) (2),
και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 5,
το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο
16 παράγραφος 2, το άρθρο 19, το άρθρο 20 παράγραφος 7, το
άρθρο 21 παράγραφος 3, το άρθρο 27 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 28
παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφος 5 και το άρθρο 31,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των Καναρίων Νήσων και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 (Poseican) (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1922/2002 της
Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10
παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 13 και το
άρθρο 14 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1881/2002 (6), και ιδίως το άρθρο 11
παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 48,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Για λόγους νοµοθετικής απλούστευσης, πρέπει να ενσωµατωθούν στον παρόντα κανονισµό οι διατάξεις των κανονισµών
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(ΕΟΚ) αριθ. 980/92 (7), (ΕΟΚ) αριθ. 2165/92 (8), (ΕΟΚ)
αριθ. 2311/92 (9), (ΕΟΚ) αριθ. 3491/92 (10), (ΕΟΚ) αριθ.
3518/92 (11), (ΕΚ) αριθ. 1524/98 (12), (ΕΚ) αριθ. 2477/
2001 (13), (ΕΚ) αριθ. 396/2002 (14), (ΕΚ) αριθ. 738/
2002 (15), (ΕΚ) αριθ. 1410/2002 (16) και (ΕΚ) αριθ. 1491/
2002 (17), να καταργηθούν οι κανονισµοί αυτοί και να
θεσπιστούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ενισχύσεων ανά
εκτάριο που χορηγούνται στους παραγωγούς οίνων «vqprd»,
γεωµήλων κατανάλωσης, ζαχαροκάλαµου και λυγαριάς στη
Μαδέρα και στους καλλιεργητές τεύτλων, γεωµήλων σποράς,
κιχωρίου και τσαγιού στις Αζόρες, οι οποίες προβλέπονται
(7) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 980/92 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου
1992, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της ενίσχυσης για την εµπορία
του ρυζιού της Γουιάνας (ΕΕ L 104 της 22.4.1992, σ. 31)· κανονισµός
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 625/98
(ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 6).
(8) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2165/92 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου
1992, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ειδικών µέτρων προς όφελος
των Αζορών και της Μαδέρας σχετικά µε τα γεώµηλα και το κιχώριο (ΕΕ
L 217 της 31.7.1992, σ. 29)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1984/96 (ΕΕ L 264 της
17.10.1996, σ. 12).
(9) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2311/92 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου
1992, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής των ειδικών µέτρων υπέρ
των Αζορών και της Μαδέρας στους τοµείς των οπωροκηπευτικών,
φυτών ανθέων και τσαγιού (ΕΕ L 222 της 7.8.1992, σ. 24)· κανονισµός
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1445/
93 (ΕΕ L 142 της 12.6.1993, σ. 27).
(10) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3491/92 της Επιτροπής, της 2ας ∆εκεµβρίου
1992, σχετικά µε τη χορήγηση στις Αζόρες κατ' αποκοπήν ενίσχυσης
στην παραγωγή τεύτλων και ειδικής ενίσχυσης στη µεταποίηση των
τεύτλων σε λευκή ζάχαρη (ΕΕ L 353 της 3.12.1992, σ. 21)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1713/93 (ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 94).
11
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3518/92 της Επιτροπής, της 4ης ∆εκεµβρίου
1992, για λεπτοµέρειες εφαρµογής των ειδικών µέτρων για τις Αζόρες
όσον αφορά την παραγωγή ανανά (ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 21)·
κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 1445/93.
12
( ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1524/98 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου
1998, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής σχετικά µε τα
ειδικά µέτρα που έχουν θεσπιστεί υπέρ των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων στους τοµείς των οπωροκηπευτικών, των φυτών και των
ανθέων (ΕΕ L 201 της 17.7.1998, σ. 29)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 21/2002 (ΕΕ L 8 της
11.1.2002, σ. 15).
(13) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2477/2001 της Επιτροπής, της 17ης ∆εκεµβρίου 2001, για την ενίσχυση για τη µεταφορά ζαχαροκάλαµου στα
γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα (ΕΕ L 334 της 18.12.2001, σ. 5).
(14) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 396/2002 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου
2002, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής των ειδικών
µέτρων υπέρ των Καναρίων Νήσων στους τοµείς των οπωροκηπευτικών,
των φυτών και των ανθέων (ΕΕ L 61 της 2.3.2002, σ. 4).
15
( ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 738/2002 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου
2002, για ενίσχυση στη µετατροπή του ζαχαροκάλαµου σε σιρόπι ζαχαρόζης ή σε γεωργικό ρούµι στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα (ΕΕ L
113 της 30.4.2002, σ. 13).
(16) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1410/2002 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου
2002, περί ενισχύσεως για τη µεταποίηση του ζαχαροκάλαµου σε
σιρόπι ζάχαρης ή σε γεωργικό ρούµι στη νήσο Μαδέρα (ΕΕ L 205 της
2.8.2002, σ. 24).
17
( ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1491/2002 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2002, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ειδικών µέτρων όσον
αφορά τον οίνο υπέρ των εξόχως αποµεµακρυσµένων περιοχών που
καθορίστηκαν από τους κανονισµούς του Συµβουλίου (EK) αριθ.
1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 (ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ.
49)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1796/2002 (ΕΕ L 272 της 10.10.2002, σ. 19).
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από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, στους παραγωγούς γεωµήλων κατανάλωσης βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1454/2001, καθώς και των ενισχύσεων για την τοπική
εµπορία της µπανάνας της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν. Πρέπει
να διευκρινιστούν οι λεπτοµερείς κανόνες χορήγησης των εν
λόγω ενισχύσεων, και ιδίως να προσαρµοστούν οι κανόνες
αυτοί στις καλλιεργητικές και κλιµατικές ιδιαιτερότητες των
ιδιαίτερα αποµακρυσµένων περιφερειών.

(2)

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της παραγωγής οίνων «vqprd»,
πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για την ενίσχυση
ανά εκτάριο στον τοµέα αυτό.

(3)

Στο άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001
προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή νωπού
ανανά για ανώτατη ποσότητα 2 000 τόνων ετησίως. Πρέπει
να προβλεφθούν οι λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή
του καθεστώτος αυτού.

(4)

Όσον αφορά την ενίσχυση στην παραγωγή νωπής βανίλιας
και την ενίσχυση στην παραγωγή αιθερίων ελαίων γερανιών
και αγριάδας των Ινδιών, η ύπαρξη ενός µηχανισµού
έγκρισης, στην πρώτη περίπτωση των παρασκευαστών ξηρής
βανίλιας ή εκχυλισµάτων βανίλιας και στη δεύτερη περίπτωση των τοπικών οργανισµών συλλογής και εµπορίας που
αναλαµβάνουν κυρίως τη δέσµευση να καταβάλλουν εξ
ολοκλήρου τις ενισχύσεις στους παραγωγούς που είναι
δικαιούχοι και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ελέγχων που είναι αναγκαίοι, επιτρέπει την εξασφάλιση, στο
πλαίσιο των υφισταµένων φορέων εµπορίας, της ικανοποιητικής εφαρµογής των εν λόγω µέτρων. Οι ποσότητες που
καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 αποτελούν ανώτατα όρια, τα
οποία, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις που ανακοινώθηκαν από
τις γαλλικές αρχές, δεν θα καλυφθούν µεσοπρόθεσµα.

(5)

(6)

Το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001
προβλέπει ενίσχυση για τη µεταφορά ζαχαροκάλαµου από
τους αγρούς όπου συγκοµίζεται έως τα κέντρα παραλαβής.
Η ενίσχυση πρέπει να καθοριστεί συναρτήσει της απόστασης
και άλλων αντικειµενικών κριτηρίων σχετικά µε τη µεταφορά
και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ήµισυ του κόστους µεταφοράς ανά τόνο, το οποίο υπολογίζεται από τις γαλλικές
αρχές κατ' αποκοπή σε κάθε διαµέρισµα. Από την ενίσχυση
αυτή πρέπει να επωφεληθεί τόσο το ζαχαροκάλαµο που θα
µεταποιηθεί σε ζάχαρη όσο και αυτό που θα µεταποιηθεί σε
ρούµι.

Το κόστος µεταφοράς ποικίλλει πολύ στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα. Πρέπει συνεπώς να καθοριστούν κατ'
αποκοπή ποσά ενίσχυσης, τα οποία θα τηρούν ένα µέσο
ποσό ενίσχυσης ανά διαµέρισµα και τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το ήµισυ του κόστους µεταφοράς ανά τόνο, µε
ανώτατα ποσά που έχουν καθορισθεί κατ' αποκοπή. Πρέπει,
συνεπώς, οι γαλλικές αρχές να καθορίσουν τα µοναδιαία
ποσά που χορηγούνται στους παραγωγούς µε τα αντικειµενικά κριτήρια που έχουν καθορίσει. Τα ποσά αυτά µπορούν
να διαφοροποιηθούν κυρίως συναρτήσει του ύψους της
µεταφερόµενης ποσότητας.
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(7)

Οι αιτήσεις ενίσχυσης πρέπει να αιτιολογούνται µε απόδειξη
µεταφοράς. Λαµβανοµένων υπόψη των ιδιοµορφιών του
καθεστώτος, πρέπει να επιτραπεί στη Γαλλία να λάβει όλα τα
άλλα συµπληρωµατικά µέτρα που είναι αναγκαία για την
εφαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης.

(8)

Πρέπει, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, αφενός µεν να καταρτιστεί, εντός του ορίου των ετήσιων ποσοτήτων που καθορίζονται ανά κατηγορία, ο κατάλογος των επιλέξιµων προϊόντων για τη χορήγηση της ενίσχυσης σε συνάρτηση µε την
ικανότητα ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής και µεταποίησης, καθώς και να καθοριστούν τα ποσά ενίσχυσης και,
αφετέρου, να θεσπιστούν ειδικές λεπτοµέρειες για την
εξασφάλιση του ελέγχου του καθεστώτος και της τήρησης
των όρων που τίθενται για τη χορήγηση της ενίσχυσης, ιδίως
όσον αφορά τις συµβάσεις και την εγγυηµένη ελάχιστη τιµή
στον παραγωγό. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιµο να συµπεριληφθούν στον παρόντα κανονισµό ορισµένες διατάξεις
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/2001 της Επιτροπής, της
2ας Μαρτίου 2001, σχετικά µε λεπτοµέρειες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου όσον
αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1426/
2002 (2).

(9)

Το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 και το
άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 προβλέπουν τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την άµεση µεταποίηση του ζαχαροκάλαµου που παράγεται στα γαλλικά
υπερπόντια διαµερίσµατα και στη Μαδέρα σε σιρόπι ζάχαρης
ή ζαχαρόζης ή σε γεωργικό ρούµι.

(10)

Οι εν λόγω ενισχύσεις καταβάλλονται υπό την προϋπόθεση
ότι έχει πληρωθεί στον παραγωγό ζαχαροκάλαµου ελάχιστη
τιµή και εντός του ορίου ανώτατων ετήσιων ποσοτήτων που
καθορίζονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις. Το ποσό
των ενισχύσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε η σχέση
µεταξύ των δύο ποσών ενίσχυσης να λαµβάνει υπόψη τις
ποσότητες πρώτης ύλης που χρησιµοποιήθηκαν. Για λόγους
σαφήνειας, πρέπει να εκφραστούν τα ποσά σε αξία καθαρής
αλκοόλης όσον αφορά το ρούµι.

(11)

Πρέπει να καθοριστεί η ελάχιστη τιµή του ζαχαροκάλαµου
από το οποίο θα παρασκευασθεί σιρόπι ή ρούµι που λαµβάνει υπόψη τις διαβουλεύσεις που έγιναν από τις αρµόδιες
αρχές µε τους παραγωγούς ζαχαροκάλαµου και τους
βιοµηχάνους µεταποίησής του σε σιρόπι και σε ρούµι.

(12)

Το άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001
προβλέπει τη χορήγηση ενίσχυσης για την αγορά ανακαθαρισθέντων συµπυκνωµάτων γλεύκους και αλκοόλης οινικής
προέλευσης που προορίζονται για την παρασκευή των οίνων
λικέρ της Μαδέρας. Είναι αναγκαίο να καθοριστεί η µέγιστη
ποσότητα των προαναφερθέντων προϊόντων που θα διοχετεύονται στη Μαδέρα σε συνάρτηση µε τις παραδοσιακές
µεθόδους παραγωγής οίνου Μαδέρας. Είναι αναγκαίο να
καθοριστεί το ποσό της ενίσχυσης, λαµβανοµένου υπόψη
του κόστους εφοδιασµού της Μαδέρας, το οποίο προκύπτει

(1) ΕΕ L 64 της 6.3.2001, σ. 16.
(2) ΕΕ L 206 της 3.8.2002, σ. 4.
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από τη γεωγραφική θέση της και από την τιµή των προϊόντων που επικρατεί στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά. Η
πείρα έχει αποδείξει ότι ύψος ενίσχυσης 12,08 ευρώ ανά
εκατόλιτρο είναι κατάλληλο για να αντισταθµιστεί αυτό το
πρόσθετο κόστος.

(13)

Τα άρθρα 20 και 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/
2001 προβλέπουν τη χορήγηση ενίσχυσης για την παλαίωση
των οίνων λικέρ της Μαδέρας και του οίνου «verdelho» των
Αζορών. Πρέπει να διευκρινιστούν οι λεπτοµέρειες
χορήγησης των εν λόγω ενισχύσεων, λαµβανοµένων υπόψη
των ιδιαιτεροτήτων της παραγωγής των προϊόντων αυτών.

(14)

Το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, το
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και το
άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 προβλέπουν τη χορήγηση ενίσχυσης για τη διάθεση στις τοπικές
αγορές των ιδιαίτερα αποµακρυσµένων περιφερειών των
προϊόντων που αναφέρονται σε αυτά. Η ενίσχυση αυτή
πρέπει να καθοριστεί σε κατ' αποκοπή βάση ανάλογα µε τη
µέση αξία κάθε προϊόντος, που θα πρέπει να καθοριστεί και
στο πλαίσιο των ετήσιων ποσοτήτων που ορίζονται για κάθε
κατηγορία προϊόντων. Για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή
της διάταξης αυτής, πρέπει να καταρτιστεί ο κατάλογος των
επιλέξιµων για την ενίσχυση προϊόντων βάσει των αναγκών
εφοδιασµού των περιφερειακών αγορών, να καθοριστούν οι
κατηγορίες βάσει της µέσης αξίας των καλυπτόµενων
προϊόντων, καθώς και µια ανώτατη ποσότητα για το σύνολο
των ιδιαίτερα αποµακρυσµένων περιφερειών και να θεσπιστούν οι λεπτοµερείς κανόνες χορήγησης της ενίσχυσης.

(15)

(16)

(17)

Πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί λεπτοµερείς κανόνες για την
εξασφάλιση του ελέγχου των ποσοτήτων που καθορίζονται,
καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση
των ενισχύσεων. Για το σκοπό αυτό, η έγκριση των επιχειρηµατιών των τοµέων της διανοµής και της εστίασης, των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των βιοµηχανιών
γεωργικών ειδών διατροφής, οι οποίοι αναλαµβάνουν τη
δέσµευση να τηρήσουν ορισµένες πρακτικές θα καταστήσει,
σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, δυνατή την ικανοποιητική
διαχείριση του καθεστώτος ενίσχυσης για τη διάθεση στην
τοπική αγορά.

Το άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001
προβλέπει τη χορήγηση ενίσχυσης για την αποστολή και την
εµπορία οίνου της Μαδέρας στην αγορά της Κοινότητας.
Πρέπει να καθοριστούν η διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, κατά την οποία πρέπει να χορηγείται η ενίσχυση, καθώς
και οι λεπτοµέρειες χορήγησής της. Λαµβανοµένων υπόψη
των σκοπών του καθεστώτος, πρέπει να προβλεφθεί η
χορήγηση της ενίσχυσης στη διάρκεια µιας περιόδου αρκετά
µεγάλης, ώστε να εδραιωθούν οι εµπορικές δυνατότητες
διάθεσης της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των
παραγωγών και των οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96, για τους σκοπούς
της χορήγησης της διαφοροποιηµένης ενίσχυσης.
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(18)

Όσον αφορά την ενίσχυση για την εµπορία στο πλαίσιο
ετήσιων συµβάσεων στην υπόλοιπη Κοινότητα, η οποία
αναφέρεται στα άρθρα 5 και 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1452/2001, στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/
2001 και στο άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/
2001 που προαναφέρθηκε, είναι αναγκαίο να οριστεί η
έννοια της ετήσιας σύµβασης και να διευκρινισθεί η βάση
που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του
ποσού της ενίσχυσης, η οποία καθορίζεται στο 10 % της
αξίας της παραγωγής που διατίθεται στην αγορά, παραδοτέας στη ζώνη προορισµού, και σε 13 % σε περίπτωση εφαρµογής, αντιστοίχως, της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1454/2001. Τέλος, πρέπει να προβλεφθεί ο µηχανισµός
κατανοµής των ποσοτήτων για τις οποίες χορηγείται ενίσχυση σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων ορίων.

(19)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 412/97 της Επιτροπής, της 3ης
Μαρτίου 1997, σχετικά µε λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον
αφορά την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1120/2001 (2), καθορίζει τον ελάχιστο αριθµό παραγωγών και τον ελάχιστο όγκο εµπορεύσιµης παραγωγής που
είναι αναγκαίοι για τη σύσταση µιας οργάνωσης παραγωγών.
Ως προς τη Γαλλία, δεν προβλέπεται καµία διαφοροποίηση,
για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής
στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα. Πρέπει να υπάρξει η
διαφοροποίηση αυτή, ώστε να λαµβάνονται δεόντως υπόψη
οι διαφορετικές καταστάσεις παραγωγής. Προς τούτο, πρέπει
να τροποποιηθεί ο πίνακας που προσαρτάται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 412/97, για να ενσωµατωθούν τα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα (ΓΥ∆) στην κατηγορία των περιφερειών,
για την οποία προβλέπονται ειδικοί όροι.

(20)

Ενδείκνυται επίσης να ενσωµατωθούν σε χωριστό τίτλο οι
γενικές διατάξεις που ισχύουν για το σύνολο των µέτρων
αυτών, ιδίως όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης, τις επικοινωνίες, τον έλεγχο και τις συνέπειες καταβολής αχρεωστήτων
ποσών.

(21)

Πρέπει να καθοριστούν, για κάθε καθεστώς ενίσχυσης, το
περιεχόµενο της αίτησης και τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται ως δικαιολογητικά για την εκτίµησή της.

(22)

Όταν οι αιτήσεις ενίσχυσης περιέχουν προφανή σφάλµατα,
πρέπει να µπορούν να διορθώνονται οποιαδήποτε στιγµή.

(23)

Η τήρηση των προθεσµιών για την υποβολή των αιτήσεων
ενίσχυσης και για την τροποποίηση των αιτήσεων ενίσχυσης
είναι απαραίτητη, για να µπορούν οι εθνικές διοικήσεις να
προγραµµατίζουν και στη συνέχεια να διενεργούν αποτελεσµατικούς ελέγχους της ορθότητας των αιτήσεων ενίσχυσης.
Πρέπει, εποµένως, να προβλεφθεί εντός ποίων χρονικών
ορίων είναι παραδεκτές οι εκπρόθεσµες αιτήσεις. Επιπλέον,
πρέπει να εφαρµόζεται µείωση, για να ενθαρρύνονται οι
γεωργοί να τηρούν τις προθεσµίες.

(1) ΕΕ L 62 της 4.3.1997, σ. 16.
(2) ΕΕ L 153 της 8.6.2001, σ. 10.
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(24)

Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν το δικαίωµα να αποσύρουν
τις αιτήσεις ενίσχυσης ή µέρη αυτών οποιαδήποτε στιγµή,
υπό τον όρο ότι η αρµόδια αρχή δεν έχει ακόµη ενηµερώσει
τον γεωργό σχετικά µε σφάλµατα που περιέχονται στην
αίτηση ενίσχυσης ούτε έχει κοινοποιήσει τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου, από τον οποίο προκύπτουν σφάλµατα σε
σχέση µε το µέρος το οποίο αφορά η απόσυρση.

(25)

Πρέπει να ελέγχεται αποτελεσµατικά η συµµόρφωση προς
τις διατάξεις για τα καθεστώτα ενίσχυσης που υπάγονται
στο ολοκληρωµένο σύστηµα. Για το σκοπό αυτό και προκειµένου να υπάρξει ένα εναρµονισµένο επίπεδο ελέγχου σε
όλα τα κράτη µέλη, είναι αναγκαίο να καθοριστούν επακριβώς τα κριτήρια και οι τεχνικές διαδικασίες για τη διεξαγωγή των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων. Όπου ενδείκνυται, τα κράτη µέλη πρέπει να συνδυάζουν ταυτόχρονα
τους διαφόρους ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισµό µε αυτούς που προβλέπονται από άλλες κοινοτικές διατάξεις.

(26)

Πρέπει να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθµός γεωργών που
πρέπει να ελέγχεται επιτόπου στο πλαίσιο των διαφόρων
καθεστώτων ενίσχυσης.

(27)

Το δείγµα του ελάχιστου ποσοστού επιτόπιων ελέγχων
πρέπει να καθορίζεται εν µέρει βάσει ανάλυσης κινδύνων και
εν µέρει τυχαία. Πρέπει να προσδιορισθούν οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την ανάλυση
κινδύνων.

(28)

(29)

(30)

(31)

Η διαπίστωση σηµαντικών παρατυπιών πρέπει να επιφέρει
αύξηση του επιπέδου των επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και του εποµένου έτους, για να επιτευχθεί ένα αποδεκτό επίπεδο βεβαιότητας όσον αφορά την
ορθότητα των σχετικών αιτήσεων ενίσχυσης.

(32)

Πρέπει να θεσπιστούν µειώσεις και αποκλεισµοί, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τα ειδικά
προβλήµατα που συνδέονται µε περιπτώσεις ανωτέρας βίας,
καθώς και µε έκτακτες και φυσικές συνθήκες. Οι εν λόγω
µειώσεις και αποκλεισµοί πρέπει να κλιµακώνονται ανάλογα
µε τη βαρύτητα της διαπραχθείσας παρατυπίας και πρέπει να
φθάνουν µέχρι τον πλήρη αποκλεισµό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενισχύσεων για καθορισµένο χρόνο.

(33)

Κατά γενικό κανόνα, δεν πρέπει να επιβάλλονται µειώσεις ή
αποκλεισµοί στις περιπτώσεις που ο γεωργός έχει υποβάλει
ορθές πληροφορίες από την άποψη των πραγµατικών στοιχείων ή µπορεί να αποδείξει διαφορετικά ότι δεν συντρέχει
υπαιτιότητά του.

(34)

Οι γεωργοί που ενηµερώνουν τις αρµόδιες εθνικές αρχές
οποτεδήποτε για εσφαλµένες αιτήσεις ενισχύσεων δεν πρέπει
να υπόκεινται σε µειώσεις ή αποκλεισµούς, ανεξάρτητα από
το λόγο του σφάλµατος, υπό τον όρο ότι ο γεωργός δεν
έχει ενηµερωθεί για την πρόθεση της αρµόδιας αρχής να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και ότι η αρχή δεν έχει ήδη πληροφορήσει τον γεωργό σχετικά µε οποιαδήποτε παρατυπία που
έχει διαπιστωθεί στην αίτηση. Το ίδιο πρέπει να ισχύει σε
σχέση µε ανακριβή δεδοµένα που περιέχονται στη µηχανογραφηµένη βάση δεδοµένων.

(35)

Εάν πρέπει να εφαρµοσθούν περισσότερες µειώσεις για τον
ίδιο γεωργό, πρέπει να εφαρµόζονται ανεξάρτητα η µια από
την άλλη και χωριστά. Επιπλέον, οι µειώσεις και οι αποκλεισµοί που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό πρέπει να
εφαρµόζονται χωρίς να θίγουν τις πρόσθετες κυρώσεις που
επιβάλλονται σύµφωνα µε οποιεσδήποτε άλλες κοινοτικές
διατάξεις ή την εθνική νοµοθεσία.

(36)

Η διαχείριση µικρών ποσών επιβαρύνει το έργο των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο
να επιτραπεί στα κράτη µέλη να µην πληρώνουν ποσά ενισχύσεων που είναι κατώτερα από ένα ορισµένο ελάχιστο
όριο και µην απαιτούν την ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθέντων, όταν τα σχετικά ποσά είναι ελάχιστα.

(37)

Εάν, συνεπεία ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστάσεων, ο
γεωργός δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται από τους τοµεακούς κανόνες, πρέπει να
διατηρεί το δικαίωµά του στην καταβολή της ενίσχυσης.
Πρέπει να προσδιορισθεί ποιες περιπτώσεις µπορούν, ειδικότερα, να αναγνωρισθούν από τις αρµόδιες αρχές ως περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων.

(38)

Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή σε όλη την
Κοινότητα της αρχής της καλής πίστης στην περίπτωση της
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει
να θεσπιστούν οι όροι υπό τους οποίους θα είναι δυνατόν
να επικαλείται κανείς αυτή την αρχή, µε την επιφύλαξη της
αντιµετώπισης των σχετικών δαπανών στο πλαίσιο της
εκκαθάρισης των λογαριασµών σύµφωνα τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999,
περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (1).

Προκειµένου να διενεργούνται αποτελεσµατικοί επιτόπιοι
έλεγχοι, είναι σηµαντικό να ενηµερώνεται το προσωπικό που
διενεργεί τους ελέγχους για το λόγο της επιλογής των συγκεκριµένων γεωργών για επιτόπιο έλεγχο. Τα κράτη µέλη
πρέπει να τηρούν αρχεία µε αυτές τις πληροφορίες.
Για να είναι σε θέση οι εθνικές αρχές καθώς και κάθε αρµόδια κοινοτική αρχή να παρακολουθούν τους διενεργούµενους επιτόπιους ελέγχους, είναι αναγκαίο να συντάσσεται
µια έκθεση ελέγχου, η οποία περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες
των ελέγχων. Πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στον κάτοχο
εκµετάλλευσης ή τον αντιπρόσωπό του να υπογράψει την
έκθεση. Εντούτοις, σε περίπτωση ελέγχων µε τηλεπισκόπηση
πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να παρέχουν το
δικαίωµα αυτό µόνο στις περιπτώσεις που ο έλεγχος αποκαλύπτει παρατυπίες. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το είδος
του διενεργούµενου επιτόπιου ελέγχου, στην περίπτωση που
διαπιστώνονται παρατυπίες, ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός
του πρέπει να λαµβάνει αντίγραφο της έκθεσης.
Για την αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα
µέτρα για την καταπολέµηση των παρατυπιών και των περιπτώσεων απάτης.

11.1.2003

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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(40)

(41)

(42)

(43)
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Κατά γενικό κανόνα, τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν
όλα τα συµπληρωµατικά µέτρα που είναι απαραίτητα για τη
διασφάλιση της ορθής εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Η Επιτροπή πρέπει, ενδεχοµένως, να ενηµερώνεται για όλα
τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή
των καθεστώτων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον
παρόντα κανονισµό. Για να µπορεί η Επιτροπή να ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο, τα κράτη µέλη πρέπει να της διαβιβάζουν τακτικά ορισµένες στατιστικές σχετικές µε τα
καθεστώτα ενίσχυσης.
Για να εξασφαλισθεί η εφαρµογή των νέων καθεστώτων ενίσχυσης ανά εκτάριο που έχουν θεσπιστεί από το Συµβούλιο
σε ορισµένους τοµείς, πρέπει να προβλεφθεί η εφαρµογή
από την 1η Ιανουαρίου 2002 των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία β), γ), στ) και ζ), καθώς και
της ενίσχυσης για την εµπορία στην τοπική αγορά των
άλλων ειδών µπανάνας εκτός από τις αµυλούχες µπανάνες
της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν.
Για να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να διακόψουν την εκτέλεση των ετήσιων συµβάσεων που έχουν ήδη
συναφθεί, πρέπει να µην εφαρµοσθεί η διάταξη που αφορά
τα διαστήµατα των περιόδων εµπορίας στις τρέχουσες
συµβάσεις.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κοινής επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών, οπωροκηπευτικών, µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα οπωροκηπευτικά, οίνου, λυκίσκου, ζώντων φυτών
και προϊόντων ανθοκοµίας και ζάχαρης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικό καθεστώς
Άρθρο 1
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δ) της ενίσχυσης ανά εκτάριο για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων,
που προβλέπεται στο άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1453/2001·
ε) της ενίσχυσης ανά εκτάριο για την καλλιέργεια γεωµήλων
σποράς, που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001·
στ) της ενίσχυσης ανά εκτάριο για την καλλιέργεια κιχωρίου, που
προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1453/2001·
ζ) της ενίσχυσης ανά εκτάριο για την καλλιέργεια τσαγιού, που
προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1453/2001·
η) της ενίσχυσης ανά εκτάριο για την καλλιέργεια γεωµήλων
κατανάλωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1454/2001.
Άρθρο 2
∆ικαίωµα ενίσχυσης
1. Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 καταβάλλονται
κάθε ηµερολογιακό έτος για τις εκτάσεις:
α) που έχουν φυτευθεί και για τις οποίες έχουν εκτελεστεί όλες οι
συνήθεις καλλιεργητικές εργασίες·
β) για τις οποίες ζητήθηκε ενίσχυση σύµφωνα µε το άρθρο 54.
Εξάλλου, για την ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο
δ):
— υποβάλλεται δήλωση, πριν από τη συγκοµιδή, από τους παραγωγούς τεύτλων στις αρµόδιες αρχές, στην οποία αναφέρονται
οι εκτάσεις που έχουν σπαρθεί,
— οι επιλέξιµες για την ενίσχυση εκτάσεις πρέπει να ανέρχονται
ανά παραγωγό τουλάχιστον σε 0,3 εκτάρια,
— η παραγωγή τεύτλων ανά εκτάριο δεν µπορεί να είναι κατώτερη
από 25 τόνους,
— τα τεύτλα πρέπει να έχουν παραδοθεί στον µεταποιητή πριν από
την καταβολή της ενίσχυσης,
— ο µεταποιητής ανακοινώνει στις αρµόδιες αρχές τις ποσότητες
τεύτλων που έχουν παραδοθεί από κάθε παραγωγό.
2. Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο η) µπορεί
να καταβληθεί δύο φορές το έτος για δύο συγκοµιδές στην ίδια
έκταση.

Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ακόλουθων ενισχύσεων:
α) της ενίσχυσης ανά εκτάριο για την καλλιέργεια γεωµήλων
κατανάλωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1453/2001·
β) της ενίσχυσης ανά εκτάριο για την καλλιέργεια ζαχαροκάλαµου, που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001·
γ) της ενίσχυσης ανά εκτάριο για την καλλιέργεια λυγαριάς, που
προβλέπεται στο άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/
2001·

Άρθρο 3
Μειώσεις
1. Όταν οι εκτάσεις για τις οποίες ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνουν τις καθορισθείσες µέγιστες εκτάσεις, η ενίσχυση χορηγείται
στους παραγωγούς που υποβάλλουν αίτηση, κατ' αναλογία των
εκτάσεων που αναφέρονται στις αιτήσεις ενίσχυσης.
Για την επαλήθευση της τήρησης του ορίου της µέγιστης έκτασης
που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/
2001, όταν η ενίσχυση για την καλλιέργεια καταβάλλεται για δύο
συγκοµιδές στην ίδια έκταση το ίδιο έτος, η εν λόγω έκταση πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 2.
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2.
Μια έκταση, στην οποία υπάρχουν ταυτόχρονα µια πολυετής
καλλιέργεια και µια εποχιακή καλλιέργεια, µπορεί να θεωρηθεί
έκταση ικανή να επωφεληθεί από την ενίσχυση που αναφέρεται στο
άρθρο 1, υπό τον όρο ότι η εποχιακή καλλιέργεια µπορεί να πραγµατοποιηθεί υπό συνθήκες αντίστοιχες µε εκείνες των εκτάσεων που
καλύπτονται από πολυετείς καλλιέργειες.

β) τις καλλιεργούµενες για την παραγωγή οίνων «vqprd» εκτάσεις,
σε εκτάρια και σε αρ, µε τον αριθµό κτηµατολογίου των
εκτάσεων αυτών ή µε στοιχείο το οποίο αναγνωρίζεται ως ισοδύναµο από τον υπεύθυνο για τον έλεγχο των εκτάσεων οργανισµό·

Για τον υπολογισµό της έκτασης που είναι επιλέξιµη για την ενίσχυση, λαµβάνεται υπόψη µόνον η επιφάνεια που είναι χρήσιµη για
την εποχιακή καλλιέργεια.

δ) την πρόβλεψη της αναµενόµενης παραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Οίνοι «vqprd» των νήσων Μαδέρας, Αζορών και Καναρίων
Άρθρο 4
∆ικαίωµα ενίσχυσης
1.
Μπορούν να απολαύσουν των ενισχύσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και στο άρθρο
13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 µόνον οι εκτάσεις στις
οποίες:
— έχει ολοκληρωθεί η καλλιέργεια και η συγκοµιδή και στις
οποίες έχουν διεξαχθεί όλες οι συνήθεις καλλιεργητικές εργασίες, και
— για την παραγωγή τους έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις συγκοµιδής που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1282/
2001 της Επιτροπής (1).
2.
Για να καθοριστούν οι παραγωγοί στους οποίους πληρώνεται
η ενίσχυση:
— η µεταβατική περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και στο άρθρο
13 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 για
την πληρωµή στους µεµονωµένους παραγωγούς, λήγει στις 31
Ιουλίου 2007,
— οι οργανώσεις παραγωγών είναι αυτές που αναφέρονται στο
άρθρο 39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου (2). Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη καθορίζουν τα κριτήρια
που πρέπει να πληρούν οι οµάδες παραγωγών για να επωφεληθούν των εν λόγω ενισχύσεων και τα κοινοποιούν στην Επιτροπή.
Άρθρο 5
Αιτήσεις ενισχύσεων
1.
Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης ανά εκτάριο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στην αρµόδια αρχή κατά τη διάρκεια
της περιόδου που καθορίζεται από την εν λόγω αρχή και το αργότερο στις 15 Μαΐου κάθε έτους για την επόµενη αµπελουργική
περίοδο.
2.
Η αίτηση ενίσχυσης περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες
ενδείξεις:
α) το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του αµπελουργού ή της
οµάδας ή της οργάνωσης αµπελουργών·
(1) ΕΕ L 176 της 29.6.2001, σ. 14.
(2) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.

γ) την ποικιλία των σταφυλιών που χρησιµοποιήθηκαν·

Άρθρο 6
Καταβολή της ενίσχυσης
Αφού διαπιστωθεί η συγκοµιδή και η πραγµατική απόδοση για τις
συγκεκριµένες εκτάσεις, το κράτος µέλος πληρώνει την ενίσχυση
πριν από την 1η Απριλίου της αµπελοοινικής περιόδου για την
οποία έχει χορηγηθεί η ενίσχυση.
ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ανανάς
Άρθρο 7
Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της ενίσχυσης για την παραγωγή ανανά, η οποία αναφέρεται στο άρθρο
27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001.
Άρθρο 8
Προηγούµενη δήλωση
Κάθε παραγωγός που επιθυµεί να επωφεληθεί από το καθεστώς
ενίσχυσης για την παραγωγή ανανά, το οποίο αναφέρεται στο
άρθρο 7, υποβάλλει δήλωση στις αρµόδιες αρχές που ορίζονται
από την Πορτογαλία, πριν από την ηµεροµηνία που έχει καθοριστεί
από τις εν λόγω αρχές. Η εν λόγω ηµεροµηνία καθορίζεται κατά
τρόπο που να επιτρέπει τη διενέργεια των αναγκαίων επιτόπιων
ελέγχων.
Η δήλωση περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
— τα στοιχεία και την έκταση των αγροτεµαχίων, σε εκτάρια και
σε αρ, ταυτοποιηµένων σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του Συµβουλίου (3), στα
οποία θα καλλιεργηθούν οι ανανάδες,
— τις εκτιµήσεις για τις ποσότητες που πρόκειται να παραχθούν.
Άρθρο 9
Αίτηση ενίσχυσης
Οι αιτήσεις ενίσχυσης κατατίθενται από τους παραγωγούς κατά
τους ακόλουθους µήνες:
— τον Ιανουάριο για την παραγωγή που συγκοµίζεται από τον
Ιούλιο έως τον ∆εκέµβριο του προηγούµενου έτους,
— τον Ιούλιο, για την παραγωγή που συγκοµίζεται από τον
Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.
(3) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 1.
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Άρθρο 10

Άρθρο 14

Καταβολή της ενίσχυσης

Υποχρεώσεις των παρασκευαστών και οργανισµών

Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, ώστε οι ετήσιες
ποσότητες για τις οποίες χορηγείται η ενίσχυση να µην υπερβούν
το ύψος που καθορίζεται στο άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1453/2001.

Οι παρασκευαστές και οι οργανισµοί αναλαµβάνουν, ιδίως, τη
δέσµευση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Βανίλια και αιθέρια έλαια

— να καταβάλλουν στους παραγωγούς, κατ' εφαρµογή συµβάσεων
παράδοσης και εντός µέγιστης προθεσµίας ενός µηνός από την
ηµεροµηνία καταβολής της ενίσχυσης από τις αρµόδιες αρχές,
το σύνολο των ποσών της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο
12 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/
2001,
— να τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία για τις συναλλαγές που
αφορούν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,

Πεδίο εφαρµογής

— να επιτρέπουν όλους τους ελέγχους που απαιτούνται από τις
αρµόδιες αρχές και να ανακοινώνουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ακόλουθων ενισχύσεων:

Άρθρο 15

Άρθρο 11

α) της ενίσχυσης για την παραγωγή νωπής βανίλιας που υπάγεται
στον κωδικό ΣΟ ex 0905 00 00 και προορίζεται για την παραγωγή αποξηραµένης βανίλιας (µαύρης) ή εκχυλισµάτων βανίλιας,
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001·
β) της ενίσχυσης για την παραγωγή αιθέριων ελαίων γερανιών και
αγριάδας των Ινδιών, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
3301 21 και 3301 26, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 12
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001.

Συντελεστής µείωσης
Όταν οι ποσότητες που αποτελούν αντικείµενο αιτήσεων ενίσχυσης
υπερβαίνουν τις συµφωνηµένες ετήσιες ποσότητες, οι αρµόδιες
αρχές καθορίζουν έναν συντελεστή µείωσης που εφαρµόζεται σε
κάθε αίτηση.
Άρθρο 16
Πληρωµή της ενίσχυσης

Άρθρο 12
Μέθοδοι και τεχνικά χαρακτηριστικά
Οι αρµόδιες αρχές διευκρινίζουν τις τεχνικές µεθόδους παρασκευής
και καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νωπής βανίλιας και
των αιθερίων ελαίων γερανιών και αγριάδας των Ινδιών που τυγχάνουν ενίσχυσης.

Οι εθνικές αρχές εξαρτούν την πληρωµή της ενίσχυσης από την
υποβολή δελτίων παράδοσης που έχουν υπογραφεί από τον παραγωγό και, ανάλογα µε την περίπτωση, από τους εγκεκριµένους
παρασκευαστές ή τους οργανισµούς συλλογής ή εµπορίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μεταφορά

ζαχαροκάλαµου στα γαλλικά
διαµερίσµατα

υπερπόντια

Άρθρο 13
Παρασκευαστές και τοπικοί οργανισµοί
1.
Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α)
καταβάλλεται στους παραγωγούς µέσω εγκεκριµένων από τις αρµόδιες αρχές παρασκευαστών.
Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο β) καταβάλλεται στους παραγωγούς µέσω τοπικών οργανισµών συλλογής και
εµπορίας που είναι εγκεκριµένοι από τις αρµόδιες αρχές.
2.
Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν έγκριση στους παρασκευαστές
και στους οργανισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, που
είναι εγκατεστηµένοι στην περιοχή παραγωγής και οι οποίοι διαθέτουν εξοπλισµό κατάλληλο για την παρασκευή αποξηραµένης βανίλιας (µαύρης) ή εκχυλισµάτων βανίλιας και στους οργανισµούς που
διαθέτουν εξοπλισµό κατάλληλο για τη συλλογή και εµπορία αιθερίων ελαίων και οι οποίοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που
ορίζονται στο άρθρο 14.

Άρθρο 17
1. Η ενίσχυση µεταφοράς ζαχαροκάλαµου από τους αγρούς
όπου συγκοµίζεται έως το κέντρο παραλαβής που προβλέπεται στο
άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 καταβάλλεται
υπό τους όρους του παρόντος κεφαλαίου στον παραγωγό που
παραδίδει απευθείας το ζαχαροκάλαµο στο κέντρο παραλαβής.
2. Το ζαχαροκάλαµο που είναι επιλέξιµο για την ενίσχυση µεταφοράς είναι αυτό που προορίζεται για την παραγωγή ζάχαρης ή για
την παρασκευή ρουµιού.
3. Η ενίσχυση καταβάλλεται για τη µεταφορά ζαχαροκάλαµου
ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά
ήθη.
4. Ως κέντρο παραλαβής νοείται η πλάστιγγα ή και το εργοστάσιο σε περίπτωση απευθείας παράδοσης σε αυτό, ανεξαρτήτως
εάν πρόκειται για βιοµηχανία ζάχαρης ή για αποστακτήριο.
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Άρθρο 18

Άρθρο 21

1.
Το κόστος µεταφοράς για κάθε παραγωγό καθορίζεται συναρτήσει της απόστασης µεταξύ του αγρού και του κέντρου παραλαβής, καθώς και άλλων αντικειµενικών κριτηρίων, όπως οι συνθήκες πρόσβασης στον αγρό και η ύπαρξη φυσικών µειονεκτηµάτων.

Έγκριση των µεταποιητών

2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το µοναδιαίο ποσό της
ενίσχυσης που καθορίζεται για ένα παραγωγό δεν µπορεί να
υπερβεί:
α) το ήµισυ του κόστους µεταφοράς ανά τόνο που έχει καθοριστεί
κατ' αποκοπή σύµφωνα µε την παράγραφο 1·
β) τα ανώτατα ποσά που αναγράφονται κατωτέρω για κάθε διαµέρισµα:
— 5,49 ευρώ ανά τόνο για τη Ρεϋνιόν,
— 5,34 ευρώ ανά τόνο για τη Γουαδελούπη,
— 3,96 ευρώ ανά τόνο για τη Μαρτινίκα,
— 3,81 ευρώ ανά τόνο για τη Γουιάνα.

1. Οι µεταποιητές που επιθυµούν να επωφεληθούν του καθεστώτος ενίσχυσης υποβάλλουν αίτηση έγκρισης στις υπηρεσίες που
ορίζονται από τις αρµόδιες αρχές πριν από ηµεροµηνία που καθορίζεται από αυτές και ανακοινώνουν, µε την ευκαιρία αυτή, τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται από τη Γαλλία για τη διαχείριση και τον έλεγχο του καθεστώτος ενισχύσεων.
2. Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν την έγκριση, κατόπιν αιτήσεώς
τους, στους µεταποιητές ή σε ένωση ή οµάδα µεταποιητών που έχει
συσταθεί νοµίµως, οι οποίοι ιδίως:
α) διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη µεταποίηση οπωροκηπευτικών και
β) δεσµεύονται γραπτώς:
— να τηρούν ειδικά λογιστικά βιβλία για την εκτέλεση των
συµβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 και

3.
Η ενίσχυση για τη µεταφορά ζαχαροκάλαµου καθορίζεται
από τις γαλλικές αρχές τηρώντας για κάθε διαµέρισµα, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές ποσότητες, το ακόλουθο µέσο µοναδιαίο
ποσό:

— να κοινοποιούν, κατόπιν αιτήσεως των αρµοδίων αρχών,
κάθε δικαιολογητικό στοιχείο και έγγραφο σχετικό µε την
εκτέλεση των συµβάσεων και την τήρηση των δεσµεύσεων
που έχουν αναληφθεί βάσει του παρόντος κανονισµού.

— 3,2 ευρώ ανά τόνο για τη Ρεϋνιόν,
— 2,5 ευρώ ανά τόνο για τη Γουαδελούπη,

Άρθρο 22

— 2,0 ευρώ ανά τόνο για τη Μαρτινίκα,
— 2,0 ευρώ ανά τόνο για τη Γουιάνα.
ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Οπωροκηπευτικά
Άρθρο 19
Πεδίο εφαρµογής
Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1452/2001 καταβάλλεται στους µεταποιητές που έχουν εγκριθεί από τη Γαλλία υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν
κεφάλαιο.
Άρθρο 20
∆ικαίωµα ενίσχυσης
1.
Η ενίσχυση καταβάλλεται για τη µεταποίηση οπωροκηπευτικών που συγκοµίζονται στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα και
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος Α στήλη ΙΙ, για τα οποία οι
µεταποιητές έχουν καταβάλει τιµή τουλάχιστον ίση µε την ελάχιστη
τιµή δυνάµει συµβάσεων µεταποίησης σε ένα από τα προϊόντα που
εµφαίνονται στο εν λόγω παράρτηµα, µέρος Β.
2.
Η ενίσχυση καταβάλλεται εντός των ορίων των ετήσιων
ποσοτήτων που καθορίζονται για καθεµία από τις τρεις κατηγορίες
Α, Β και Γ, στο παράρτηµα Ι µέρος Α στήλη ΙΙΙ.
3.
Τα ποσά της ενίσχυσης που εφαρµόζονται για κάθε κατηγορία προϊόντων καθορίζονται στο παράρτηµα Ι µέρος Α στήλη IV.

Συµβάσεις µεταποίησης
1. Οι συµβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, καλούµενες στο εξής
«συµβάσεις µεταποίησης» συνάπτονται εγγράφως πριν από την
έναρξη κάθε περιόδου. Έχουν µία από τις ακόλουθες µορφές:
α) σύµβαση που δεσµεύει, αφενός µεν, έναν µεµονωµένο παραγωγό
ή µια οργάνωση παραγωγών που αναγνωρίζεται βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 και, αφετέρου, έναν µεταποιητή ή
µια ένωση µεταποιητών εγκεκριµένη από τις εθνικές αρχές·
β) δέσµευση προµήθειας, όταν η οργάνωση παραγωγών που αναφέρεται στο στοιχείο α) ενεργεί ως µεταποιητής.
2. Οι συµβάσεις εφαρµόζονται ανά ηµερολογιακό έτος και δύο
ίδια συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να συνάψουν µεταξύ τους µία
µόνο σύµβαση ανά περίοδο.
3.

Η σύµβαση µεταποίησης περιλαµβάνει ιδίως:

α) την εταιρική επωνυµία των συµβαλλοµένων µερών·
β) την ακριβή περιγραφή του ή των προϊόντων που καλύπτονται
από τη σύµβαση·
γ) τις ποσότητες των πρώτων υλών που πρόκειται να παραδοθούν·
δ) το χρονοδιάγραµµα των παραδόσεων στον µεταποιητή·
ε) την τιµή που πρόκειται να καταβληθεί στον αντισυµβαλλόµενο
για την πρώτη ύλη, εξαιρέσει ιδίως των δαπανών που έχουν
σχέση µε τη συσκευασία, τη µεταφορά και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που ενδεχοµένως αναφέρονται ξεχωριστά. Η τιµή δεν
µπορεί να είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιµή που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001·
στ) τα προς παραγωγή έτοιµα προϊόντα.
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4.
Σύµφωνα µε τους ορισθέντες από τις αρµόδιες αρχές όρους,
ανά προϊόν, οι συµβαλλόµενοι µπορούν να αυξήσουν, το πολύ
µέχρι 30 %, τις ποσότητες που προσδιορίζονται αρχικά στη
σύµβαση, µέσω έγγραφης τροποποιητικής σύµβασης.
5.
Όταν µια οργάνωση παραγωγών ενεργεί και ως µεταποιητής,
η σύµβαση µεταποίησης σχετικά µε την δική της παραγωγή θεωρείται συναφθείσα µετά από τη διαβίβαση στην αρµόδια αρχή, εντός
της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6, των ακόλουθων στοιχείων:
α) συνολική έκταση µε αναφορά των κτηµατολογικών στοιχείων ή
µε ένδειξη που αναγνωρίζεται ως ισοδύναµη από τον οργανισµό
ελέγχου, στην οποία καλλιεργείται η πρώτη ύλη·
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Άρθρο 25
Αιτήσεις ενισχύσεων

1. Ο µεταποιητής υποβάλλει δύο αιτήσεις ενίσχυσης για κάθε
περίοδο εµπορίας, στον οργανισµό που ορίζεται από τη Γαλλία:
α) η πρώτη αφορά τα προϊόντα που µεταποιήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου·
β) η δεύτερη αφορά τα προϊόντα που µεταποιήθηκαν από την 1η
Ιουνίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου.

6.
Εντός των προθεσµιών που καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές, ο
µεταποιητής ή η ένωση µεταποιητών διαβιβάζει αντίγραφο κάθε
σύµβασης µεταποίησης καθώς και, ενδεχοµένως, των τροποποιητικών συµβάσεων, στις εν λόγω αρχές.

2. Η αίτηση ενίσχυσης αναφέρει ιδίως το καθαρό βάρος των
χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών και των λαµβανοµένων έτοιµων
προϊόντων, που ορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι µέρη Α και
B, αντιστοίχως. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο των εµβασµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.
Σε περίπτωση δέσµευσης προµηθειών, τα αντίγραφα αυτά µπορούν
να αντικατασταθούν από δήλωση του παραγωγού, µε την οποία
βεβαιώνει ότι ο µεταποιητής έχει πιστώσει το λογαριασµό του µε
µια τιµή τουλάχιστον ίση προς την ελάχιστη τιµή. Στα αντίγραφα
αυτά ή τις δηλώσεις διευκρινίζονται τα στοιχεία των συµβάσεων
στις οποίες αναφέρονται.

Άρθρο 23

Άρθρο 26

β) εκτίµηση της συνολικής συγκοµιδής·
γ) ποσότητα που προορίζεται για µεταποίηση·
δ) προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα των µεταποιήσεων.

Καταβολή της ελάχιστης τιµής
1.
Με την επιφύλαξη της περίπτωσης που αναφέρεται στο άρθρο
22 παράγραφος 1 στοιχείο β), η πληρωµή από τον µεταποιητή της
πρώτης ύλης στην οργάνωση παραγωγών ή στον µεµονωµένο παραγωγό, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε τραπεζικό ή ταχυδροµικό έµβασµα.
Η οργάνωση παραγωγών καταβάλλει στους παραγωγούς εξ ολοκλήρου το ποσό το οποίο αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εντός
δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του, µε τραπεζικό ή
ταχυδροµικό έµβασµα. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο
22 παράγραφος 1 στοιχείο β), το έµβασµα αυτό µπορεί να γίνει
διά πιστώσεως. Η Γαλλία λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να ελέγξει την τήρηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου και προβλέπει, ιδίως, επιβολή κυρώσεων στους υπευθύνους της
οργάνωσης παραγωγών συναρτήσει της σοβαρότητας της παράλειψης.
2.
Η Γαλλία µπορεί να θεσπίσει συµπληρωµατικές διατάξεις όσον
αφορά τις συµβάσεις µεταποίησης, ιδίως σχετικά µε τις προθεσµίες,
τους όρους και τις λεπτοµέρειες πληρωµής της ελάχιστης τιµής και
τις αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από τον µεταποιητή, την
οργάνωση παραγωγών ή τον παραγωγό, όταν αυτοί δεν εκπληρώνουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.

Συντελεστής µείωσης
1. Όταν, µε βάση τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο
22 παράγραφος 6, διαφαίνεται κίνδυνος υπέρβασης της ορισθείσας
για µια κατηγορία, στο παράρτηµα Ι µέρος Α στήλη ΙΙΙ ποσότητας,
οι αρµόδιες αρχές καθορίζουν προσωρινό συντελεστή µείωσης, ο
οποίος εφαρµόζεται σε κάθε αίτηση ενίσχυσης που αφορά την κατηγορία αυτή και υποβάλλεται δυνάµει του άρθρου 25 παράγραφος
1 στοιχείο α). Ο συντελεστής αυτός, ο οποίος είναι ίσος προς τη
σχέση µεταξύ των ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι
µέρος Α στήλη ΙΙΙ και των υπό σύµβαση ποσοτήτων, προσαυξηµένων κατά τις ενδεχόµενες τροποποιητικές συµβάσεις, καθορίζεται το
αργότερο στις 31 Μαρτίου.
2. Εφόσον εφαρµόζεται η παράγραφος 1, οι αρµόδιες αρχές
καθορίζουν, στο τέλος της περιόδου εµπορίας, τον οριστικό συντελεστή µείωσης, που εφαρµόζεται σε κάθε αίτηση ενίσχυσης, η οποία
αφορά την εν λόγω κατηγορία και υποβάλλεται δυνάµει του
άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

Άρθρο 27
Τήρηση βιβλίων

Άρθρο 24

1. Ο µεταποιητής τηρεί βιβλία στα οποία περιέχονται οι ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

Ποιότητα των προϊόντων

α) οι παρτίδες πρώτων υλών που αγοράζονται και εισέρχονται κάθε
ηµέρα στην επιχείρηση και για τις οποίες έχουν υπογραφεί
συµβάσεις µεταποίησης ή τροποποιητικές συµβάσεις, καθώς και
οι αριθµοί των δελτίων παραλαβής που έχουν ενδεχοµένως συνταχθεί για τις παρτίδες αυτές·

Με την επιφύλαξη των ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας που καθορίζονται ή πρόκειται να καθοριστούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι πρώτες ύλες
που παραδίδονται στον µεταποιητή, στο πλαίσιο των συµβάσεων
µεταποίησης, πρέπει να είναι υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης προς
τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και κατάλληλες για µεταποίηση.

β) το βάρος κάθε εισερχόµενης παρτίδας, καθώς και το όνοµα και
η διεύθυνση του συµβαλλοµένου·
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γ) οι ποσότητες των έτοιµων προϊόντων που παράγονται κάθε
ηµέρα από πρώτες ύλες, οι οποίες είναι δυνατόν να τύχουν της
ενίσχυσης·
δ) οι ποσότητες και οι τιµές των προϊόντων που εξέρχονται από τις
εγκαταστάσεις του µεταποιητή, ανά παρτίδα, µε αναφορά και
του παραλήπτη. Τα στοιχεία αυτά δύνανται να εµφαίνονται στα
βιβλία µε αναφορά στα δικαιολογητικά στοιχεία, εφόσον περιέχουν τις προαναφερθείσες πληροφορίες.
2.
Ο µεταποιητής διατηρεί την απόδειξη πληρωµής κάθε πρώτης
ύλης που αγοράζεται στο πλαίσιο της σύµβασης µεταποίησης ή
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
3.
Ο µεταποιητής δέχεται να υποβληθεί σε κάθε µέτρο επιθεώρησης ή ελέγχου που κρίνεται αναγκαίο και τηρεί όλα τα
συµπληρωµατικά βιβλία που ορίζουν οι αρµόδιες αρχές και τα
οποία επιτρέπουν σε αυτές να πραγµατοποιούν τους ελέγχους που
κρίνουν αναγκαίους. Εάν ο προβλεπόµενος έλεγχος ή επιθεώρηση
δεν µπορεί να διενεργηθεί εξαιτίας του µεταποιητή, παρά την
επίσηµη προειδοποίηση που του απευθύνεται προκειµένου ο τελευταίος να επιτρέψει αυτόν τον έλεγχο ή επιθεώρηση, δεν καταβάλλεται καµία ενίσχυση στο πλαίσιο των εν λόγω περιόδων εµπορίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ζάχαρη

11.1.2003

β) σε κάθε παρασκευαστή σιροπιού ζάχαρης ή σε κάθε αποσταγµατοποιό, του οποίου οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο έδαφος
της Μαδέρας και ο οποίος µεταποιεί άµεσα το ζαχαροκάλαµο
που συγκοµίζεται στη Μαδέρα.
2. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται κάθε έτος για τις ποσότητες
ζαχαροκάλαµου που µεταποιούνται απευθείας σε σιρόπι ζάχαρης,
σε σιρόπι ζαχαρόζης ή σε γεωργικό ρούµι, για τις οποίες ο παρασκευαστής σιροπιού ζάχαρης ή ο αποσταγµατοποιός προσκοµίζει
απόδειξη ότι κατέβαλε στους παραγωγούς ζαχαροκάλαµου την
ελάχιστη τιµή που αναφέρεται στο άρθρο 30.
3.

Το ποσό της ενίσχυσης για τη µεταποίηση:

α) που αναφέρεται στο άρθρο 28 στοιχείο α),
— σε σιρόπι ζαχαρόζης, καθορίζεται σε 9,0 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα ζάχαρης εκφραζόµενα σε λευκή ζάχαρη,
— σε γεωργικό ρούµι, καθορίζεται σε 64,22 ευρώ ανά εκατόλιτρο παραγόµενης καθαρής αλκοόλης·
β) που αναφέρεται στο άρθρο 28 στοιχείο β),
— σε σιρόπι ζάχαρης, καθορίζεται σε 53 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα ζάχαρης εκφραζόµενα σε λευκή ζάχαρη,
— σε γεωργικό ρούµι, καθορίζεται σε 90 ευρώ ανά εκατόλιτρο
παραγόµενης καθαρής αλκοόλης.
Άρθρο 30

Τµή µα Ι

Ελάχιστη τιµή για το ζαχαροκάλαµο

Ζ άχ α ρη α πό ζα χ α ρο κ ά λα µο

1. Οι ελάχιστες τιµές που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 και
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001 καθορίζονται ως εξής:

Άρθρο 28
Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ακόλουθων ενισχύσεων:
α) των ενισχύσεων για την άµεση µεταποίηση του ζαχαροκάλαµου
σε σιρόπι ζαχαρόζης ή σε γεωργικό ρούµι που προβλέπονται
στο άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001·

— Ρεϋνιόν: 51,01 ευρώ ανά τόνο ζαχαροκάλαµου,
— Μαρτινίκα: 45,16 ευρώ ανά τόνο ζαχαροκάλαµου,
— Γουαδελούπη και Γουιάνα: 55,95 ευρώ ανά τόνο ζαχαροκάλαµου,
— Μαδέρα: 78,9 ευρώ ανά τόνο ζαχαροκάλαµου.

β) των ενισχύσεων για την άµεση µεταποίηση του ζαχαροκάλαµου
σε σιρόπι ζαχαρόζης ή σε γεωργικό ρούµι που προβλέπονται
στο άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001.

Η ελάχιστη τιµή αφορά ζαχαροκάλαµο υγιούς, ανόθευτης και
σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, κοινώς αποδεκτής
περιεκτικότητας σε ζάχαρο. Το στάδιο παράδοσης είναι ζαχαροκάλαµο παραδοτέο στο εργοστάσιο.

Άρθρο 29

2. Η κοινώς αποδεκτή περιεκτικότητα σε ζάχαρο, καθώς και η
κλίµακα προσαυξήσεων και µειώσεων που εφαρµόζεται στην
ελάχιστη τιµή, όταν η περιεκτικότητα του παραδιδόµενου ζαχαροκάλαµου σε ζάχαρο είναι διαφορετική από την κοινώς αποδεκτή
περιεκτικότητα σε ζάχαρο, θεσπίζονται από την αρµόδια αρχή κατόπιν προτάσεως µιας µεικτής επιτροπής που αποτελείται από αποσταγµατοποιούς ή παρασκευαστές σιροπιού, αφενός, και παραγωγούς ζαχαροκάλαµου, αφετέρου.

Καταβολή της ενίσχυσης
1.
Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 καταβάλλονται,
ανάλογα µε την περίπτωση:
α) σε κάθε παρασκευαστή σιροπιού ζαχαρόζης ή σε κάθε αποσταγµατοποιό:
— του οποίου οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο έδαφος των
γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων και
— ο οποίος παράγει απευθείας από ζαχαροκάλαµο που έχει
συγκοµισθεί στο ίδιο γαλλικό υπερπόντιο διαµέρισµα:
i) σιρόπι ζαχαρόζης καθαρότητας µικρότερης από 75 %
που χρησιµοποιείται για την παρασκευή ορεκτικών ποτών
(aperitives), ή
ii) γεωργικό ρούµι, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α) σηµείο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συµβουλίου (1)·
(1) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1.

Άρθρο 31
Ελάχιστη τιµή
1. Η πληρωµή της ελάχιστης τιµής προς τους παραγωγούς
ζαχαροκάλαµου αποδεικνύεται από βεβαίωση που συντάσσεται σε
απλό χαρτί από τον παρασκευαστή σιροπιού ή τον αποσταγµατοποιό. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται:
α) το όνοµα του παρασκευαστή σιροπιού ή του αποσταγµατοποιού·
β) το όνοµα του παραγωγού ζαχαροκάλαµου·
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γ) οι συνολικές ποσότητες ζαχαροκάλαµου στις οποίες πληρώθηκε
η ελάχιστη τιµή που καθορίστηκε για το εν λόγω ηµερολογιακό
έτος και οι οποίες παραδόθηκαν στο εργοστάσιο παρασκευής
σιροπιού ή στο αποστακτήριο από τον εν λόγω παραγωγό ζαχαροκάλαµου κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος·
δ) η ποσότητα του προϊόντος για το οποίο καταβάλλεται η
ελάχιστη τιµή.
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Άρθρο 35

Η Πορτογαλία λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε οι ενισχύσεις
να χορηγούνται µόνο εντός του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο
28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

2.
Η βεβαίωση υπογράφεται από τον παραγωγό ζαχαροκάλαµου
και τον παρασκευαστή σιροπιού ή τον αποσταγµατοποιό.

Οίνος

3.
Το πρωτότυπο της βεβαίωσης φυλάσσεται από τον παρασκευαστή ή τον αποσταγµατοποιό. Αντίγραφο αποστέλλεται στον
παραγωγό ζαχαροκάλαµου.

Τµή µα Ι

Άρθρο 32

Αγ ορ ά α ν α κ α θ α ρ ι σ µ έν ω ν σ υ µ πυ κ ν ω µ έν ων γλευ κ ώ ν
κ α ι εν ί σ χ υ σ η γ ι α τ η ν α γ ο ρ ά οι ν ι κ ή ς α λκ οό λη ς σ τ η
Μα δ έρα

Συντελεστής µείωσης
1.
Όταν το σύνολο των ποσοτήτων για τις οποίες ζητείται ενίσχυση υπερβαίνει για ένα ηµερολογιακό έτος, ανάλογα µε την περίπτωση, τις ετήσιες ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 και στο
άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001,
εφαρµόζεται ενιαίος συντελεστής µείωσης για κάθε αίτηση που
αφορά το εν λόγω προϊόν.
Ωστόσο, η Γαλλία µπορεί να κατανέµει ανά διαµέρισµα την
ποσότητα ρουµιού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε
συνάρτηση µε τη µέση ποσότητα γεωργικού ρουµιού που έχει διατεθεί από το εν λόγω διαµέρισµα κατά τη διάρκεια των ετών 1997
έως 2001. Εάν οι ποσότητες για τις οποίες ζητείται ενίσχυση υπερβαίνουν τις συνολικές ποσότητες, οι συντελεστές µείωσης µπορούν
να διαφοροποιηθούν ανά διαµέρισµα.
2.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται στις αρµόδιες αρχές που
ορίζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, από τη Γαλλία και την Πορτογαλία.
Τµήµα ΙΙ
Ζ ά χ α ρ η α πό τεύ τλα
Άρθρο 33
Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της ενίσχυσης για τη µεταποίηση σε λευκή ζάχαρη των τεύτλων που συγκοµίζονται στις Αζόρες, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001.
Άρθρο 34
1.
Η µεταποιητική επιχείρηση υποβάλλει στις αρµόδιες αρχές
γραπτή αίτηση. Η αίτηση αναφέρει την ποσότητα της λευκής
ζάχαρης που λαµβάνεται από τα τεύτλα που συγκοµίζονται στις
Αζόρες και συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

Άρθρο 36
1. Οι παραγωγοί που είναι εγκατεστηµένοι στο αρχιπέλαγος της
Μαδέρας και επιθυµούν να επωφεληθούν της ενίσχυσης για την
αγορά ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών, για να τα χρησιµοποιήσουν στην οινοποίηση, για τη γλύκανση των οίνων λικέρ της
Μαδέρας, ή της ενίσχυσης για την αγορά οινικής αλκοόλης, κατ'
εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1453/2001, υποβάλλουν στον αρµόδιο οργανισµό, πριν
από ηµεροµηνία που καθορίζει ο τελευταίος και το αργότερο στις
31 Οκτωβρίου, αίτηση η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
— αντίγραφο του συµφωνητικού αγοράς ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών ή αγοράς οινικής αλκοόλης στην υπόλοιπη Κοινότητα,
— ποσότητα των ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών ή της
οινικής αλκοόλης για την οποία έχει ζητηθεί ενίσχυση, εκφρασµένη σε εκατόλιτρα και επί τοις % vol,
— ηµεροµηνία παραλαβής των γλευκών ή της οινικής αλκοόλης,
— προβλεπόµενη ηµεροµηνία για την έναρξη των εργασιών παρασκευής των οίνων λικέρ, καθώς και τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι εργασίες αυτές.
2. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 12,08 ευρώ ανά εκατόλιτρο.
3. Η ενίσχυση καταβάλλεται για ανώτατη ποσότητα 3 600 εκατολίτρων, για την αγορά ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων
γλευκών, και για ανώτατη ποσότητα 8 000 εκατολίτρων για την
αγορά οινικής αλκοόλης, ανά περίοδο εµπορίας.
Άρθρο 37

β) γραπτή δέσµευση να µην προβεί σε επεξεργασία της ακατέργαστης ζάχαρης κατά την περίοδο µεταποίησης των τεύτλων σε
λευκή ζάχαρη.

1. Ο αρµόδιος οργανισµός λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα,
για να βεβαιωθεί για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται
στις αιτήσεις και για να ελέγξει την πραγµατική και ορθή χρησιµοποίηση των ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών ή της
οινικής αλκοόλης, για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης.

2.
Η πληρωµή της ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο
1 πραγµατοποιείται µόνο µετά από την οριστική διαπίστωση της
παραγωγής λευκής ζάχαρης από τεύτλα που συγκοµίζονται στις
Αζόρες.

2. Ο αρµόδιος οργανισµός καταβάλλει την ενίσχυση στον παραγωγό πριν από το τέλος της συγκεκριµένης αµπελουργικής περιόδου, µε την επιφύλαξη των καθυστερήσεων που ενδέχεται να προκύψουν λόγω συµπληρωµατικών ελέγχων.

α) απόδειξη αγοράς των τεύτλων για κάθε παραγωγό ο οποίος έχει
παραδώσει τα εν λόγω τεύτλα και
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Τµήµα ΙΙ
Ε ν ί σ χ υσ η γ ια τη ν πα λα ί ωσ η των οί ν ων λι κ έρ σ τη
Μ α δ έρ α κ α ι τω ν οί ν ων σ τι ς Αζ ό ρ ες
Άρθρο 38
1.
Η ενίσχυση για την παλαίωση των οίνων λικέρ στη Μαδέρα
και η ενίσχυση για την παλαίωση του οίνου «verdelho» στις Αζόρες, που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 και στο άρθρο
31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, καταβάλλονται για
κάθε ποσότητα οίνων η οποία αποθεµατοποιείται κατά την ίδια ηµεροµηνία προς παλαίωση και της οποίας η περίοδος παλαίωσης δεν
διακόπτεται επί πέντε τουλάχιστον έτη για τη Μαδέρα και επί τρία
έτη για τις Αζόρες.
2.
Η ενίσχυση για την παλαίωση των οίνων λικέρ Μαδέρας και
οίνων Αζορών χορηγείται στους παραγωγούς των περιφερειών
αυτών, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στον αρµόδιο οργανισµό κατά τους δύο πρώτους µήνες κάθε έτους.
3.
Η ενίσχυση καταβάλλεται κατά προτεραιότητα στους οίνους
της τελευταίας συγκοµιδής. Οι αιτήσεις που αφορούν τους οίνους
που παράγονται κατά τη διάρκεια προηγούµενων περιόδων γίνονται
αποδεκτές, όταν δεν έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα ποσοτικά όρια
που έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001
και λαµβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τους νεότερους
οίνους.
4.
Εάν η συνολική ποσότητα για την οποία έχουν υποβληθεί
αιτήσεις είναι ανώτερη από τα ποσοτικά όρια που έχουν καθορισθεί
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, εφαρµόζεται συντελεστής µείωσης. Η συνολική ποσότητα προϊόντος, για την οποία ο
παραγωγός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης, δεν µπορεί να υπερβαίνει
την ποσότητα για την οποία έχει υποβληθεί δήλωση παραγωγής για
την εν λόγω περίοδο εµπορίας, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1282/2001.
5.

Οι πορτογαλικές αρχές ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

— τις συνολικές ποσότητες για τις οποίες κάθε έτος έχουν υπογραφεί συµφωνητικά,
— τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
6.
Ο επιχειρηµατίας που επιθυµεί να επωφεληθεί του καθεστώτος ενισχύσεων, συνάπτει µε τον αρµόδιο οργανισµό σύµβαση
παλαίωσης ελάχιστης διαρκείας πέντε ετών για τη Μαδέρα και τριών
ετών για τις Αζόρες.
7.
Η σύµβαση συνάπτεται µε βάση αίτηση ενίσχυσης, η οποία
υποβάλλεται άπαξ στην αρχή της προαναφερθείσας περιόδου. Στην
αίτηση αυτή περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
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ε) για κάθε παρτίδα, η ένδειξη της πρώτης και της τελευταίας
ηµέρας της περιόδου αποθεµατοποίησης.
8. Η σύµφωνη µε τους όρους εκτέλεση της σύµβασης
παλαίωσης παρέχει το δικαίωµα πληρωµής του συνολικού ποσού
της ενίσχυσης που έχει καθορισθεί τη στιγµή της υπογραφής της
σύµβασης. Για τη Μαδέρα, η ενίσχυση πληρώνεται κατά το ένα
τρίτο κάθε φορά, το πρώτο, το τρίτο και το πέµπτο έτος αποθεµατοποίησης. Για τις Αζόρες, η ενίσχυση πληρώνεται κατά το ένα
τρίτο κάθε φορά για κάθε έτος αποθεµατοποίησης.
9. Για την αποδοχή της σύµβασης απαιτείται η σύσταση
εγγύησης καλής εκτέλεσης για την περίοδο εκτέλεσης, η οποία αντιστοιχεί στο 40 % του ποσού της συνολικής ενίσχυσης. Η εν λόγω
εγγύηση συνιστάται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (1) για τον καθορισµό των
κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα
γεωργικά προϊόντα.
10. Ο αρµόδιος οργανισµός διασφαλίζει την τήρηση των όρων
της σύµβασης παλαίωσης, ελέγχοντας ιδίως τα λογιστικά βιβλία
του παραγωγού και πραγµατοποιώντας επιτόπιες επισκέψεις.
11. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται, αφού διαπιστωθεί η σύµφωνη µε τους όρους εκτέλεση της σύµβασης.
12. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αρµόδιος οργανισµός
διαπιστώνει ότι ο οίνος λικέρ για τον οποίο έχει υπογραφεί η
σύµβαση δεν είναι κατάλληλος να προσφερθεί ή να παραδοθεί σε
άµεση ανθρώπινη κατανάλωση, λύει τη σύµβαση. Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η καταγγελία της σύµβασης συνεπάγεται
την ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί και την κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι περιπτώσεις επίκλησης ανωτέρας
βίας γνωστοποιούνται στην αρµόδια αρχή εντός τριών εργάσιµων
ηµερών από τη στιγµή που έχουν παρουσιαστεί.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

∆ιάθεση στην τοπική αγορά
Άρθρο 39
Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ενισχύσεων που χορηγούνται για τα οπωροκηπευτικά, τα ζώντα φυτά
και τα άνθη που συγκοµίζονται ή παράγονται τοπικά και προορίζονται για τον εφοδιασµό των αντίστοιχων περιφερειών παραγωγής,
οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001.

α) το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του αιτούντος παραγωγού·
β) ο αριθµός των παρτίδων που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης παλαίωσης, καθώς και τα ακριβή στοιχεία κάθε παρτίδας (ιδίως αριθµός δεξαµενής, αποθηκευµένη ποσότητα, ακριβής
εντοπισµός)·

Άρθρο 40
∆ικαίωµα ενίσχυσης

γ) για κάθε παρτίδα, το έτος συγκοµιδής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οίνου λικέρ, και ιδίως ο ολικός αλκοολικός τίτλος, ο
αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος, η περιεκτικότητα σε σάκχαρα,
η ολική οξύτητα και η πτητική οξύτητα·

1. Ο κατάλογος των επιλέξιµων προϊόντων για τη χορήγηση των
ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 39, ταξινοµηµένων κατά
κατηγορίες, παρατίθεται στη στήλη II των παραρτηµάτων ΙI, ΙΙΙ, IV
και V για τα ΓΥ∆, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους
Νήσους, αντιστοίχως.

δ) για κάθε παρτίδα, ο τρόπος συσκευασίας·

(1) ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.
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2.
Τα προϊόντα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο των συµβάσεων
προµηθειών που αναφέρονται στο άρθρο 41 και να είναι σύµφωνα
µε τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί κατ' εφαρµογή του τίτλου I
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά ή, ελλείψει προτύπων του είδους αυτού, να είναι σύµφωνα µε
τις ποιοτικές προδιαγραφές που προβλέπουν οι συµβάσεις.
3.
Η ενίσχυση καταβάλλεται εντός του ορίου των ετήσιων
ποσοτήτων που καθορίζονται για κάθε κατηγορία προϊόντων στη
στήλη III των παραρτηµάτων II, ΙΙΙ, IV και V.
4.
Τα ποσά ενίσχυσης για κάθε κατηγορία προϊόντων καθορίζονται στις στήλες IV και V των παραρτηµάτων II, ΙΙΙ, IV και V. Τα
ποσά που αναφέρονται στη στήλη V εφαρµόζονται στις αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών κατ' εφαρµογή των άρθρων 11
και 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96. Τα ποσά που αναγράφονται στη στήλη IV εφαρµόζονται στους υπόλοιπους παραγωγούς.
5.
Εφόσον δικαιολογείται από τις ανάγκες εφοδιασµού των ΓΥ∆
σε ένα ή περισσότερα προϊόντα, οι αρµόδιες αρχές χορηγούν την
ενίσχυση για την προµήθεια σε ένα γαλλικό υπερπόντιο διαµέρισµα
άλλο από το ΓΥ∆ στο οποίο έχει συγκοµισθεί το προϊόν.
Άρθρο 41
Συµβάσεις προµηθειών
1.
Οι συµβάσεις προµηθειών συνάπτονται µεταξύ µεµονωµένου
παραγωγού, µελών οµάδων παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών,
αφενός, και εγκεκριµένου επιχειρηµατία που αναφέρεται στο άρθρο
42, αφετέρου.
Οι συµβάσεις περιλαµβάνουν ιδίως:
α) την εταιρική επωνυµία των συµβαλλοµένων·
β) την ακριβή περιγραφή των καλυπτόµενων προϊόντων·
γ) το σύνολο των προς παράδοση ποσοτήτων και το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα των παραδόσεων·
δ) τα στοιχεία και την έκταση των αγροτεµαχίων στα οποία καλλιεργούνται τα καλυπτόµενα προϊόντα, καθώς και το όνοµα και
τη διεύθυνση κάθε παραγωγού·
ε) τη διάρκεια της δέσµευσης·
στ) τον τρόπο συσκευασίας και τα σχετικά µε τη µεταφορά στοιχεία
(όροι και έξοδα)·
ζ) το ακριβές στάδιο παράδοσης.
2.
Οι συµβαλλόµενοι µπορούν να αυξήσουν, έως 30 % κατ'
ανώτατο όριο, τις ποσότητες που αναφέρονται αρχικά στη
σύµβαση, µε έγγραφη τροποποιητική σύµβαση.
3.
Οι συµβάσεις και οι τροποποιητικές συµβάσεις υπογράφονται
πριν από την έναρξη των εν λόγω παραδόσεων και πριν από
καταληκτική ηµεροµηνία που καθορίζεται από τις αρµόδιες αρχές,
διαφορετική εφόσον απαιτείται για κάθε προϊόν.
4.
Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να θεσπίσουν συµπληρωµατικές
διατάξεις σχετικά µε τις συµβάσεις, ιδίως όσον αφορά τις αποζηµιώσεις σε περίπτωση µη τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων ή τον
καθορισµό ελάχιστης ποσότητας ανά σύµβαση. Οι αρµόδιες αρχές
µπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διαχείριση του καθεστώτος
ενίσχυσης, να καθορίσουν περιόδους εµπορίας ανά προϊόν, διαφορετικές από τις αναφερόµενες στο άρθρο 53.
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Άρθρο 42

Εγκεκριµένοι επιχειρηµατίες
1. Οι οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό
ή λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής, στον τοµέα της µαζικής
εστίασης, καθώς και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και, στην
περίπτωση των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων, η
βιοµηχανία γεωργικών ειδών διατροφής, οι οποίοι επιθυµούν να
συµµετάσχουν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση
έγκρισης στον οργανισµό που ορίζουν οι αρµόδιες αρχές πριν από
την ηµεροµηνία που καθορίζουν οι αρχές αυτές. Ο οργανισµός
καθορίζει τις προϋποθέσεις έγκρισης και δηµοσιεύει ετησίως τον
κατάλογο των εγκεκριµένων επιχειρηµατιών, τουλάχιστον ένα µήνα
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υπογραφής των συµβάσεων.
2. Οι εγκεκριµένοι επιχειρηµατίες αναλαµβάνουν τη δέσµευση
ιδίως:
α) να διαθέσουν στην αγορά ή, για τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις
Καναρίους Νήσους, να µεταποιήσουν τα προϊόντα που καλύπτονται από τις συµβάσεις προµηθειών αποκλειστικώς στην
περιφέρεια παραγωγής·
β) να τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία για την εκτέλεση των
συµβάσεων προµηθειών·
γ) να κοινοποιούν, κατόπιν αιτήµατος των αρµοδίων αρχών, όλα τα
δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν την εκτέλεση
των συµβάσεων και την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 43
∆ηλώσεις
Οι παραγωγοί, µεµονωµένοι ή µέλη οµάδων, ή οι οργανώσεις παραγωγών που επιθυµούν να επωφεληθούν από το καθεστώς ενίσχυσης,
υποβάλλουν στις υπηρεσίες που ορίζονται από τις αρµόδιες αρχές,
πριν από την ηµεροµηνία που έχει καθοριστεί από τις εν λόγω
αρχές, δήλωση η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της σύµβασης
προµήθειας που αναφέρεται στο άρθρο 41.
Άρθρο 44
Συντελεστής µείωσης
1. Όταν, βάσει των δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 43,
φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης των ποσοτήτων που
αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 3, οι αρµόδιες αρχές
καθορίζουν έναν προσωρινό συντελεστή µείωσης που πρέπει να
εφαρµόζεται σε κάθε αίτηση ενίσχυσης που εµπίπτει στην εν λόγω
κατηγορία και ενηµερώνουν σχετικά τους ενδιαφεροµένους. Ο συντελεστής αυτός, ο οποίος είναι ίσος µε τον λόγο µεταξύ των
ποσοτήτων που καθορίζονται στη στήλη III των παραρτηµάτων II,
ΙΙΙ, IV και V και των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν συναφθεί
συµβάσεις, προσαυξηµένων κατά τις ποσότητες που ενδεχοµένως
προβλέπονται σε τροποποιητικές συµβάσεις, καθορίζεται πριν
ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης και το
αργότερο έναν µήνα µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 41 παράγραφος 3.
2. Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 1, οι αρµόδιες αρχές
καθορίζουν, στο τέλος της περιόδου εµπορίας, τον οριστικό συντελεστή µείωσης, ο οποίος εφαρµόζεται σε κάθε αίτηση ενίσχυσης
που έχει υποβληθεί στη διάρκεια της περιόδου εµπορίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Εµπορία εκτός της περιφέρειας παραγωγής
Τµή µα Ι
Ρύζι, οπ ωρ οκ η πευ τικ ά , φ υτά , ά ν θ η κ α ι γεώµ η λα
Άρθρο 45
Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν τµήµα καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ακόλουθων ενισχύσεων:
α) της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1452/2001·
β) της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1452/2001·
γ) της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1453/2001·
δ) της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001·
ε) της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1454/2001·
Άρθρο 46
Ετήσιες συµβάσεις
1.
Ως «ετήσια σύµβαση» νοείται η σύµβαση µε την οποία ένας
επιχειρηµατίας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην υπόλοιπη Κοινότητα, εκτός της ιδιαίτερα αποµακρυσµένης περιφέρειας
παραγωγής, αναλαµβάνει την υποχρέωση πριν από την έναρξη της
περιόδου εµπορίας του ή των εν λόγω προϊόντων να αγοράσει το
σύνολο ή µέρος της παραγωγής ενός παραγωγού, µεµονωµένου ή
µέλους οµάδας παραγωγών, ή µιας οργάνωσης παραγωγών των
ιδιαίτερα αποµακρυσµένων περιφερειών, µε σκοπό την εµπορία της
εν λόγω παραγωγής εκτός της περιφέρειας παραγωγής.
2.
Ο επιχειρηµατίας που προτίθεται να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης καταθέτει στις αρµόδιες γαλλικές, πορτογαλικές ή ισπανικές
αρχές, ανάλογα µε την περίπτωση, την ετήσια σύµβαση, πριν από
την έναρξη της περιόδου εµπορίας του ή των αντίστοιχων προϊόντων.
Η σύµβαση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την εταιρική επωνυµία των συµβαλλοµένων και τον τόπο
εγκατάστασής τους·
β) την ακριβή περιγραφή των καλυπτόµενων προϊόντων·
γ) το σύνολο των προς παράδοση ποσοτήτων και το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα των παραδόσεων·
δ) τα στοιχεία και την έκταση των αγροτεµαχίων στα οποία καλλιεργούνται τα καλυπτόµενα προϊόντα, καθώς και το όνοµα και
τη διεύθυνση κάθε παραγωγού·
ε) τη διάρκεια της δέσµευσης·
στ) τον τρόπο συσκευασίας και τα σχετικά µε τη µεταφορά στοιχεία
(όροι και έξοδα)·
ζ) το ακριβές στάδιο παράδοσης.
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Οι συµβαλλόµενοι µπορούν να αυξήσουν, έως 30 % κατ' ανώτατο
όριο, τις ποσότητες που αναφέρονται αρχικά στη σύµβαση, µε
έγγραφη τροποποιητική σύµβαση.
3. Οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν αν οι συµβάσεις συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρου 45, καθώς και προς τις διατάξεις του παρόντος τµήµατος. Βεβαιώνονται, ειδικότερα, ότι οι εν
λόγω συµβάσεις περιλαµβάνουν όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2. Ενηµερώνουν τον επιχειρηµατία για το ενδεχόµενο εφαρµογής του άρθρου 48.
4. Για τον προσδιορισµό του ύψους της ενίσχυσης, η αξία της
παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο, παραδοτέα στη ζώνη προορισµού, αποτιµάται µε βάση την ετήσια σύµβαση, τα παραστατικά
µεταφοράς, καθώς και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται µε σκοπό την αιτιολόγηση της αίτησης πληρωµής. Η αξία της
παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο και η οποία πρέπει να
ληφθεί υπόψη είναι η αξία της παράδοσης στον πρώτο λιµένα ή
αερολιµένα εκφόρτωσης. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ζητήσουν
οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή δικαιολογητικό που
θεωρούν χρήσιµα για τον καθορισµό του ύψους της ενίσχυσης.
5. Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται από τον αγοραστή ή, στην
περίπτωση των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 από τον πωλητή, ο οποίος έχει
αναλάβει την υποχρέωση εµπορίας του προϊόντος. Οι αρµόδιες
αρχές µπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διαχείριση του
καθεστώτος ενίσχυσης, να καθορίσουν περιόδους εµπορίας ανά
προϊόν, διαφορετικές από τις αναφερόµενες στο άρθρο 53.

Άρθρο 47
Εµπορία φυτών και ανθέων των Αζορών και της Μαδέρας
1. Για την εφαρµογή του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1453/2001 όσον αφορά την εµπορία φυτών και ανθέων των
Αζορών και της Μαδέρας στην υπόλοιπη Κοινότητα, οι παραγωγοί,
µεµονωµένοι ή µέλη οµάδων παραγωγών, ή οι οργανώσεις παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο
καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση έγκρισης στον οργανισµό
που ορίζουν οι αρµόδιες πορτογαλικές αρχές πριν από την ηµεροµηνία που καθορίζουν οι αρχές αυτές.
Ο οργανισµός καθορίζει τις προϋποθέσεις έγκρισης και δηµοσιεύει
ετησίως τον κατάλογο των εγκεκριµένων παραγωγών, µεµονωµένων
ή µελών οµάδων παραγωγών, ή των οργανώσεων παραγωγών,
τουλάχιστον έναν µήνα πριν από την έναρξη της περιόδου εµπορίας.
2. Οι προαναφερθέντες παραγωγοί, µεµονωµένοι ή µέλη οµάδων
παραγωγών, ή οι οργανώσεις παραγωγών, οι οποίοι επιθυµούν να
επωφεληθούν από το καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν δήλωση
στις υπηρεσίες που ορίζουν οι αρµόδιες πορτογαλικές αρχές πριν
από την έναρξη της περιόδου εµπορίας των συγκεκριµένων προϊόντων, αναλαµβάνοντας ιδίως τη δέσµευση:
α) να διαθέσουν στο εµπόριο τα άνθη και τα φυτά αποκλειστικά
στην υπόλοιπη Κοινότητα·
β) να κοινοποιήσουν το όνοµα των αντισυµβαλλοµένων επιχειρήσεων ή των µεσαζόντων και τον τόπο εγκατάστασής τους·
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γ) να αναφέρουν ειδικά:
— τα φυτά και τα άνθη που διατίθενται στο εµπόριο,
— τα στοιχεία και την έκταση των αγροτεµαχίων, ταυτοποιηµένων σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3508/92, στα οποία καλλιεργούνται τα καλυπτόµενα προϊόντα, καθώς και, στην περίπτωση οργανώσεων
παραγωγών, το όνοµα και τη διεύθυνση κάθε παραγωγού·
τα στοιχεία των αγροτεµαχίων δεν χρειάζεται να κοινοποιηθούν στην περίπτωση αποξηραµένων ανθέων που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 0603 90 00·
δ) να αναφέρουν τον τρόπο συσκευασίας και τα στοιχεία σχετικά
µε τη µεταφορά (όροι και έξοδα) και µε το ακριβές στάδιο
παράδοσης·
ε) να τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία για την εκτέλεση των
πωλήσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο·
στ) να κοινοποιούν, κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας πορτογαλικής
αρχής, όλα τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν
την εκτέλεση των πωλήσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο
και την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.
3.
Για τον προσδιορισµό του ύψους της ενίσχυσης, η αξία της
παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο, παραδοτέα στη ζώνη προορισµού, αποτιµάται µε βάση τα παραστατικά µεταφοράς, καθώς και
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται µε σκοπό την αιτιολόγηση της αίτησης πληρωµής. Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο και η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η αξία
της παράδοσης στον πρώτο λιµένα ή αερολιµένα εκφόρτωσης. Οι
υπηρεσίες µπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε συµπληρωµατική
πληροφορία ή δικαιολογητικό που θεωρούν χρήσιµα για τον καθορισµό του ύψους της ενίσχυσης.
4.
Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται από τους παραγωγούς,
µεµονωµένους ή µέλη οµάδων παραγωγών, ή από τις οργανώσεις
παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση
εµπορίας του προϊόντος. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν, εφόσον είναι
αναγκαίο για τη διαχείριση του καθεστώτος ενίσχυσης, να καθορίσουν περιόδους εµπορίας ανά προϊόν, διαφορετικές από τις αναφερόµενες στο άρθρο 53.
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τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις και, εντός αυτού του ορίου,
ανώτερο από 4 000 τόνους όσον αφορά τις ποσότητες που
διατέθηκαν ή τέθηκαν σε εµπορία στην Κοινότητα εκτός της
Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας·
β) ο ενιαίος συντελεστής µείωσης υπολογίζεται ως εξής:
i) όταν οι ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν οι αιτήσεις
ενίσχυσης είναι συνολικά κατώτερες από 12 000 τόνους,
αλλά, όσον αφορά το ρύζι που διατέθηκε ή ετέθη σε
εµπορία στην Κοινότητα εκτός Γουαδελούπης και Μαρτινίκας, ανώτερες από το µέγιστο όγκο των 4 000 τόνων, εφαρµόζεται, µόνον στις ποσότητες του εν λόγω ρυζιού, ο συντελεστής i, ο οποίος λαµβάνεται µε τον τύπο:

όπου:
x = ποσότητα ρυζιού Γουιάνας που έχει πράγµατι διατεθεί
και τεθεί σε εµπορία στην Κοινότητα εκτός Μαρτινίκας
και Γουαδελούπης·
ii) όταν οι ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν οι αιτήσεις
ενισχύσεων είναι ανώτερες συνολικά από 12 000 τόνους,
αλλά κατώτερες, όσον αφορά το ρύζι που διατέθηκε ή ετέθη
σε εµπορία στην Κοινότητα εκτός Γουαδελούπης και Μαρτινίκας, του µέγιστου όγκου των 4 000 τόνων, εφαρµόζεται,
σε όλες τις ποσότητες ρυζιού, ο συντελεστής j, ο οποίος
λαµβάνεται µε τον τύπο:

όπου:
y = συνολική ποσότητα ρυζιού Γουιάνας, για την οποία
υποβλήθηκαν οι αιτήσεις ενισχύσεων·
iii) όταν οι ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν οι αιτήσεις
ενισχύσεων είναι συνολικά ανώτερες συγχρόνως από 12 000
τόνους και, όσον αφορά το ρύζι που διατέθηκε ή ετέθη σε
εµπορία στην Κοινότητα εκτός Γουαδελούπης και Μαρτινίκας, από τον µέγιστο όγκο των 4 000 τόνων, εφαρµόζεται
ο συντελεστής z ο οποίος λαµβάνεται µε τον τύπο:

Άρθρο 48
Συντελεστής µείωσης
1.
Όταν για ένα συγκεκριµένο προϊόν οι ποσότητες για τις
οποίες ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνουν τον όγκο που καθορίζεται
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/
2001, ή για τα πεπόνια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
ex 0807 10 90 και τον ανανά που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
0804 30 00, το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του
προαναφερθέντος άρθρου ή τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο
10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, οι
αρµόδιες αρχές καθορίζουν ενιαίο συντελεστή µείωσης που εφαρµόζεται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης.
2.

Για το ρύζι της Γουιάνας:

α) οι αρµόδιες γαλλικές αρχές καθορίζουν, εάν πρέπει, ενιαίο συντελεστή µείωσης που εφαρµόζεται στις σχετικές αιτήσεις, για
να εξασφαλιστεί ότι κάθε έτος η ενίσχυση δεν χορηγείται για
όγκο, εκφραζόµενο σε τόνους ισοδυνάµου λευκασµένου ρυζιού,
ανώτερο από 12 000 τόνους για το σύνολο των ποσοτήτων για

όπου:
x = ποσότητα ρυζιού Γουιάνας που έχει πράγµατι διατεθεί
και τεθεί σε εµπορία στην Κοινότητα, εκτός Μαρτινίκας και Γουαδελούπης·
i = συντελεστής µείωσης για τις αιτήσεις ενίσχυσης που
αφορούν την ποσότητα ρυζιού Γουιάνας που έχει
πράγµατι διατεθεί και τεθεί σε εµπορία στην Κοινότητα
εκτός Μαρτινίκας και Γουαδελούπης που αναφέρεται
στο σηµείο i)·
k = ποσότητα ρυζιού Γουιάνας που έχει πράγµατι διατεθεί
και τεθεί σε εµπορία στη Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη.
Οι αρµόδιες γαλλικές αρχές ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση
στην Επιτροπή τις περιπτώσεις εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου και τις σχετικές ποσότητες·
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γ) η ενίσχυση καταβάλλεται για τις ποσότητες που έχουν πράγµατι
διατεθεί και τεθεί σε εµπορία σε εκτέλεση της ή των ετήσιων
συµβάσεων και σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις·
δ) για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο
ποίησης καθορίζεται σε:
— 0,45 µεταξύ του ρυζιού paddy και
ρυζιού,
— 0,69 µεταξύ του αποφλοιωµένου ρυζιού
νου ρυζιού,
— 0,93 µεταξύ του ηµιλευκασµένου και
ρυζιού.

συντελεστής µετατου λευκασµένου
και του λευκασµέτου λευκασµένου

Άρθρο 49
Κοινό εγχείρηµα
Η συµπληρωµατική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 15
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, στο άρθρο
6 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και στο
άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001
καταβάλλεται κατόπιν προσκόµισης των αποδείξεων για τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει οι εταίροι και σύµφωνα µε τις οποίες
προτίθενται να χρησιµοποιήσουν από κοινού, για µια περίοδο που
δεν µπορεί να είναι κατώτερη των τριών ετών, τις γνώσεις και την
αναγκαία τεχνογνωσία για την υλοποίηση του κοινού εγχειρήµατος.
Οι εν λόγω δεσµεύσεις περιλαµβάνουν ρήτρα απαγόρευσης της
λύσης της σύµβασης πριν από τη λήξη της εν λόγω τριετούς περιόδου.
Σε περίπτωση αθέτησης των προαναφερθεισών δεσµεύσεων, ο επιχειρηµατίας δεν µπορεί να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο
της συγκεκριµένης περιόδου εµπορίας.
Άρθρο 50
Επαναποστολή και επανεξαγωγή του ρυζιού
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2. Όταν η ενίσχυση ζητείται για συσκευασίες µικρότερες από
ένα λίτρο, εφαρµόζεται συντελεστής µείωσης, ώστε να ληφθεί
υπόψη ο όγκος της φιάλης.
3. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους αποστολείς, οι οποίοι
υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στον αρµόδιο οργανισµό, για κάθε
παρτίδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καθορίζεται από
αυτόν.
4. Στην αίτηση περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
— αντίγραφο του µέρους αριθ. 3 του ∆ΣΕ (διοικητικού συνοδευτικού εγγράφου), δεόντως συµπληρωµένου, µε την ένδειξη του
αποστολέα και του παραλήπτη (ονοµασία, διεύθυνση, χώρα),
του όγκου του αποστελλοµένου οίνου σε ισοδύναµα λίτρα, την
ένδειξη του κωδικού της τελωνειακής ονοµατολογίας, τη
σφραγίδα του Ινστιτούτου Οίνου της Μαδέρας που βεβαιώνει
τη συµµόρφωση του προϊόντος και τη σφραγίδα του τελωνείου
της Μαδέρας που βεβαιώνει την έξοδο του από το έδαφός της,
— αντίγραφο του τιµολογίου του µεταφορέα/διαµετακοµιστή που
αναφέρει τον τελικό προορισµό ή της φορτωτικής θαλάσσιας
µεταφοράς,
— αντίγραφο του τιµολογίου που απευθύνεται στον αγοραστή µε
ένδειξη του ισοδυνάµου σε λίτρα, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί
µε αυτό που αναφέρεται στο ∆ΣΕ.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΜΕΛΕΤΕΣ

Άρθρο 52

1.
Τα προϊόντα που τυγχάνουν της ενίσχυσης που καταβάλλεται
δυνάµει του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 δεν
µπορούν να εξαχθούν· εξάλλου, αυτά που διατίθενται και τίθενται
σε εµπορία στη Γουαδελούπη και στη Μαρτινίκα δεν µπορούν να
αποσταλούν εκ νέου προς την υπόλοιπη Κοινότητα.

1. Η ανάθεση της εκπόνησης των µελετών που αναφέρονται στο
άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και στο άρθρο 11
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 πραγµατοποιείται µε
πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό την ευθύνη των αρµοδίων
αρχών.

Τα προϊόντα που διατίθενται και τίθενται σε εµπορία στην υπόλοιπη
Κοινότητα, τα οποία έχουν τύχει της ενίσχυσης που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο, δεν µπορούν να αποσταλούν εκ νέου προς τη Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα ή τη Γουιάνα.

2. Οι αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή το σχέδιο
πρόσκλησης υποβολής προσφορών το οποίο περιλαµβάνει τη συγγραφή υποχρεώσεων. Η Επιτροπή γνωστοποιεί, ανάλογα µε την
περίπτωση, τις παρατηρήσεις της εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης αυτής.

2.
Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ελέγχου για να εξασφαλίσουν ότι τηρείται η παράγραφος 1. Τα µέτρα
αυτά περιλαµβάνουν ιδίως αιφνίδιους φυσικούς ελέγχους. Τα σχετικά κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα µέτρα που έλαβαν
για το σκοπό αυτό.
Τµήµα ΙΙ
Ο ί ν οι Μα δ έρα ς
Άρθρο 51
1.
Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 6
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 χορηγείται έως το τέλος
της περιόδου εµπορίας 2005/06.

3. Οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή την οριστική
µελέτη. Η Επιτροπή υποβάλλει τις παρατηρήσεις της, ανάλογα µε
την περίπτωση, εντός προθεσµίας 45 ηµερών από την ηµεροµηνία
παραλαβής της µελέτης.
4. Η πληρωµή της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας
εξαρτάται από:
— την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001 και του άρθρου 11 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1454/2001, καθώς και των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων και των παρατηρήσεων που έχουν υποβληθεί,
— την καταβολή της συνεισφοράς των πορτογαλικών και ισπανικών δηµοσίων αρχών.
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πρώτο εδάφιο αρχίζει από τη λήξη της περιόδου υποβολής των
αιτήσεων ενίσχυσης για την τελευταία συγκοµιδή του εν λόγω
έτους.
4. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν συµπληρωµατικές
διατάξεις όσον αφορά την καταβολή της ενίσχυσης που αναφέρεται
στον τίτλο IV από την οργάνωση παραγωγών στα µέλη της.

Αιτήσεις ενίσχυσης
Άρθρο 55
Άρθρο 53
Περίοδοι εµπορίας
Με εξαίρεση τον οίνο, οι περίοδοι εµπορίας διαρκούν από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου.

Άρθρο 54
Υποβολή των αιτήσεων και καταβολή των ενισχύσεων
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 5, 25, 34 και 36, οι αιτήσεις
ενίσχυσης υποβάλλονται στις υπηρεσίες που ορίζουν οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που έχουν
συντάξει οι αρχές αυτές και κατά τη διάρκεια των περιόδων που
έχουν καθορίσει. Για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στον τίτλο Ι,
οι εν λόγω περίοδοι καθορίζονται κατά τρόπο που να επιτρέπει τη
διενέργεια των απαιτούµενων επιτοπίων ελέγχων.
2.
Κάθε αίτηση ενίσχυσης περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντος·
β) για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στον τίτλο Ι, τις καλλιεργούµενες εκτάσεις σε εκτάρια και σε αρ, ταυτοποιηµένες σύµφωνα
µε τα άρθρα 4 και 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92·
γ) για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο Ι, τις
ποσότητες ανανά που έχουν συγκοµισθεί και την ποσότητα την
οποία αφορά η αίτηση ενίσχυσης·
δ) για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, οι
αιτήσεις ενίσχυσης συνοδεύονται από τα δελτία παραλαβής του
ζαχαροκάλαµου που έχουν συνταχθεί από τους αρµόδιους
οργανισµούς ή τις επιχειρήσεις µεταποίησης που έχουν οριστεί
από τη Γαλλία για κάθε διαµέρισµα·
ε) για τις ενισχύσεις που αναφέρονται αντιστοίχως στον τίτλο ΙΙ
κεφάλαιο ΙΙ, στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι και στον τίτλο IV κεφάλαια Ι και ΙΙ, τα τιµολόγια, ατοµικά ή συγκεντρωτικά, και κάθε
άλλο δικαιολογητικό στοιχείο που αφορά τις υλοποιηθείσες
ενέργειες, ιδίως τα στοιχεία των συµβάσεων παράδοσης, µεταποίησης προµηθειών ή των ετήσιων συµβάσεων.
3.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 9, οι αρµόδιες αρχές,
µετά την επαλήθευση των αιτήσεων ενίσχυσης και των δικαιολογητικών εγγράφων, καταβάλλουν την ενίσχυση που καθορίζεται κατ'
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού εντός τεσσάρων µηνών από τη
λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.
Όταν είναι δυνατές περισσότερες συγκοµιδές στη διάρκεια του
ίδιου ηµερολογιακού έτους στο πλαίσιο των καλλιεργειών που
αναφέρονται στον τίτλο Ι κεφάλαιο Ι, η προθεσµία που ορίζεται στο

∆ιόρθωση προφανών σφαλµάτων
Μια αίτηση ενίσχυσης µπορεί να διορθωθεί οποιαδήποτε στιγµή
µετά την υποβολή της, σε περιπτώσεις προφανών σφαλµάτων που
αναγνωρίζονται από την αρµόδια αρχή.

Άρθρο 56
Εκπρόθεσµη υποβολή των αιτήσεων
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εκτάκτων περιστάσεων κατά
την έννοια του άρθρου 65, η υποβολή µιας αίτησης ενίσχυσης
µετά τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 54 παράγραφος 1 στους αντίστοιχους τοµεακούς κανόνες
οδηγεί σε µείωση κατά 1 % ανά εργάσιµη ηµέρα των ποσών που ο
κάτοχος εκµετάλλευσης θα είχε δικαίωµα να λάβει, εάν η αίτηση
ενίσχυσης είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση καθυστέρησης
µεγαλύτερης των 25 ηµερών, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 57
Απόσυρση των αιτήσεων ενίσχυσης
1. Μια αίτηση ενίσχυσης µπορεί να αποσυρθεί εν όλω ή εν µέρει
ανά πάσα στιγµή. Εντούτοις, εάν η αρµόδια αρχή έχει ήδη ενηµερώσει τον κάτοχο της εκµετάλλευσης για παρατυπίες στην αίτηση
ενίσχυσης ή εάν τον έχει ειδοποιήσει για την πρόθεσή της να πραγµατοποιήσει επιτόπιο έλεγχο και ο εν λόγω επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες, οι αποσύρσεις δεν επιτρέπονται για τα µέρη
της αίτησης ενίσχυσης που αφορούν οι παρατυπίες.
2. Οι αποσύρσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 1 επαναφέρουν
τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλει την εν λόγω
αίτηση ενίσχυσης ή µέρος της αίτησης ενίσχυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Έλεγχοι

Άρθρο 58
1. Οι έλεγχοι διενεργούνται µέσω διοικητικών ελέγχων και επιτοπίων ελέγχων. Ο διοικητικός έλεγχος είναι εξαντλητικός και περιλαµβάνει διασταυρούµενες επαληθεύσεις µεταξύ άλλων, σε όλες τις
ενδεικνυόµενες περιπτώσεις, µε τα στοιχεία του ολοκληρωµένου
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Με βάση ανάλυση κινδύνων,
οι εθνικές αρχές διενεργούν επιτόπιους ελέγχους µε δειγµατοληψία
επί τουλάχιστον του 10 % των αιτήσεων ενίσχυσης.
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Όταν χρειαστεί, τα κράτη µέλη προσφεύγουν στο ολοκληρωµένο
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που καθιερώθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92.
2.
Για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ
τµήµα Ι, οι έλεγχοι έχουν ως αντικείµενο επίσης τις ποσότητες
ζαχαροκάλαµου που έχουν παραδοθεί και την τήρηση της
ελάχιστης τιµής.

11.1.2003
Άρθρο 61
Έκθεση ελέγχου

1. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται έκθεση, η οποία
καθιστά δυνατή την επισκόπηση των λεπτοµερειών των ελέγχων που
διενεργούνται. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει ιδίως:
α) τα καθεστώτα ενίσχυσης και τις αιτήσεις που έχουν ελεγχθεί·
β) τα άτοµα που ήσαν παρόντα·

Άρθρο 59
Γενικές αρχές
1.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται αιφνιδιαστικά.
Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισµένη
στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα, υπό τον όρο ότι δεν
τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή
δεν µπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, µε εξαίρεση δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις.
2.
Εάν είναι δυνατόν, οι επιτόπιοι έλεγχοι βάσει του παρόντος
κανονισµού, καθώς και οι λοιποί έλεγχοι που προβλέπονται από
τους κοινοτικούς κανόνες, πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα.
3.
Η σχετική αίτηση ή αιτήσεις απορρίπτονται, εάν ο κάτοχος
της εκµετάλλευσης ή ο αντιπρόσωπός του παρεµποδίζουν τη διεξαγωγή ενός επιτόπιου ελέγχου.

Άρθρο 60
Επιλογή των αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν επιτόπου
1.
Οι κάτοχοι εκµετάλλευσης που υποβάλλονται σε επιτόπιους
ελέγχους επιλέγονται από την αρµόδια αρχή βάσει ανάλυσης κινδύνου και βάσει ενός στοιχείου αντιπροσωπευτικότητας των
αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν. Για την ανάλυση κινδύνου
λαµβάνονται υπόψη:
α) το ποσό της ενίσχυσης·
β) ο αριθµός των αγροτεµαχίων, η έκταση για την οποία ζητείται
ενίσχυση ή η ποσότητα που έχει παραχθεί, µεταφερθεί, µεταποιηθεί ή διατεθεί στο εµπόριο·
γ) οι µεταβολές σε σχέση µε το προηγούµενο έτος·
δ) οι διαπιστώσεις των ελέγχων που διενεργήθηκαν τα προηγούµενα έτη·
ε) άλλες παράµετροι, οι οποίες ορίζονται από τα κράτη µέλη.
Για την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας, τα κράτη µέλη
επιλέγουν τυχαία ποσοστό µεταξύ 20 και 25 % του ελάχιστου
αριθµού των κατόχων εκµετάλλευσης που θα υποβληθούν σε επιτόπιους ελέγχους.
2.
Η αρµόδια αρχή τηρεί αρχείο µε τους λόγους για την επιλογή κάθε κατόχου εκµετάλλευσης για επιτόπιο έλεγχο. Ο επιθεωρητής που πραγµατοποιεί τον επιτόπιο έλεγχο ενηµερώνεται
σχετικά πριν από την έναρξη του επιτόπιου ελέγχου.

γ) τα αγροτεµάχια που ελέγχθηκαν, τα αγροτεµάχια στα οποία
πραγµατοποιήθηκε µέτρηση, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
για κάθε µετρηθέν αγροτεµάχιο και τις χρησιµοποιηθείσες
µεθόδους µέτρησης·
δ) τις ποσότητες που έχουν παραχθεί, µεταφερθεί, µεταποιηθεί ή
διατεθεί στο εµπόριο, οι οποίες ελέγχθηκαν, καθώς και τα αποτελέσµατα και τις χρησιµοποιηθείσες τεχνικές·
ε) εάν η επίσκεψη έγινε κατόπιν προειδοποίησης του κατόχου της
εκµετάλλευσης και, εάν ναι, το διάστηµα που µεσολάβησε από
την προειδοποίηση·
στ) αναφορά των τυχόν περαιτέρω µέτρων ελέγχου που υλοποιήθηκαν.
2. Στον κάτοχο της εκµετάλλευσης ή στον αντιπρόσωπό του
πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να υπογράψει την έκθεση, για να
βεβαιώσει την παρουσία του στον έλεγχο και να προσθέσει
παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες, ο
κάτοχος της εκµετάλλευσης λαµβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.
Εάν ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται µε τηλεπισκόπηση, τα κράτη
µέλη µπορούν να αποφασίσουν να µην δώσουν στον κάτοχο της
εκµετάλλευσης ή στον αντιπρόσωπό του την ευκαιρία να υπογράψουν την έκθεση ελέγχου, εάν δεν αποκαλυφθούν παρατυπίες κατά
τον έλεγχο µε τηλεπισκόπηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Συνέπειες της καταβολής αχρεωστήτων ποσών
Άρθρο 62
Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων
1. Σε περίπτωση αχρεώστητης πληρωµής, ο κάτοχος της
εκµετάλλευσης επιστρέφει το εν λόγω ποσό, προσαυξηµένο κατά
τους τόκους που υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι η ανάκτηση
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πραγµατοποιείται µε αφαίρεση
του ποσού αυτού από τις προκαταβολές ή τις πληρωµές, οι οποίες
καταβάλλονται στον κάτοχο της εκµετάλλευσης στο πλαίσιο άλλων
καθεστώτων ενίσχυσης, µετά από κοινοποίηση της απόφασης
ανάκτησης. Εντούτοις, ο κάτοχος της εκµετάλλευσης µπορεί να
επιστρέψει το εν λόγω ποσό χωρίς να αναµείνει την αφαίρεση.
3. Ο τόκος υπολογίζεται για την περίοδο που µεσολαβεί µεταξύ
της κοινοποίησης στον κάτοχο της εκµετάλλευσης της υποχρέωσης
επιστροφής και της επιστροφής ή της αφαίρεσης. Το εφαρµοστέο
επιτόκιο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι χαµηλότερο από το επιτόκιο που εφαρµόζεται για την ανάκτηση ποσών βάσει των εθνικών
διατάξεων.
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4.
Όταν το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό απορρέει από ψευδείς δηλώσεις, πλαστά έγγραφα ή βαριά αµέλεια του δικαιούχου,
επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό
προσαυξηµένο κατά τον τόκο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.
5.
Η υποχρέωση επιστροφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1
δεν εφαρµόζεται αν η πληρωµή οφείλεται σε σφάλµα της ίδιας της
αρµόδιας αρχής ή άλλης αρχής και αν δεν ήταν ευλόγως δυνατό να
εντοπιστεί το σφάλµα από τον κάτοχο της εκµετάλλευσης.
Εντούτοις, σε περίπτωση που το σφάλµα συνδέεται µε πραγµατικά
στοιχεία που έχουν σηµασία για τον υπολογισµό της οικείας
πληρωµής, το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται µόνον εάν η απόφαση
ανάκτησης δεν είχε κοινοποιηθεί εντός δωδεκαµήνου από την
πληρωµή.
6.
Η υποχρέωση επιστροφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1
δεν ισχύει, εάν το διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της ηµέρας
πληρωµής της ενίσχυσης και της ηµέρας της πρώτης κοινοποίησης
στον δικαιούχο από την αρµόδια αρχή σχετικά µε τη φύση της σχετικής πληρωµής ως αχρεώστητης υπερβαίνει τα δέκα έτη.
Εντούτοις, το διάστηµα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιορίζεται σε τέσσερα έτη, εάν ο δικαιούχος ενήργησε καλόπιστα.
7.
Τα ποσά που πρέπει να ανακτηθούν λόγω της επιβολής µειώσεων και αποκλεισµών σύµφωνα µε τον παρόντα τίτλο υπόκεινται
σε τετραετή προθεσµία παραγραφής.
8.
Στην περίπτωση των προκαταβολών, δεν εφαρµόζονται οι
παράγραφοι 5 και 6.
9.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να µην ανακτούν
ποσά ίσα µε 100 ευρώ ή µικρότερα, µη συµπεριλαµβανοµένων των
τόκων, για κάθε κάτοχο εκµετάλλευσης και ανά περίοδο πριµοδότησης, εφόσον η εθνική τους νοµοθεσία δεν προβλέπει ανάκτηση
σε τέτοιες περιπτώσεις.
10. Τα ανακτηθέντα ποσά καταβάλλονται στους οργανισµούς ή
τις υπηρεσίες πληρωµής, οι οποίοι τα αφαιρούν από τις δαπάνες
που χρηµατοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων.
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Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50 %, ο κάτοχος της εκµετάλλευσης,
αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενισχύσεων µέχρι ποσού ίσου
προς το ποσό που έχει απορριφθεί δυνάµει του πρώτου εδαφίου.
Το ποσό αυτό συµψηφίζεται µε τις πληρωµές ενισχύσεων στο πλαίσιο άλλων καθεστώτων ενισχύσεων που αναφέρονται στον παρόντα
κανονισµό ή τις οποίες δικαιούται ο γεωργός βάσει των αιτήσεων
που υποβάλλει κατά τη διάρκεια των τριών ηµερολογιακών ετών
που έπονται του ηµερολογιακού έτους της διαπίστωσης.
Άρθρο 64
Εξαιρέσεις από την επιβολή µειώσεων και αποκλεισµών
1. Οι µειώσεις και οι αποκλεισµοί που προβλέπονται στον
παρόντα τίτλο δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που ο κάτοχος
της εκµετάλλευσης έχει υποβάλει ορθές πληροφορίες από την
άποψη των πραγµατικών στοιχείων ή µπορεί να αποδείξει διαφορετικά ότι δεν συντρέχει υπαιτιότητά του.
2. Οι µειώσεις και οι αποκλεισµοί που προβλέπονται στον
παρόντα τίτλο δεν εφαρµόζονται, σε σχέση µε τα µέρη της αίτησης
ενίσχυσης για τα οποία ο κάτοχος της εκµετάλλευσης ενηµερώνει
εγγράφως την αρµόδια αρχή ότι η αίτηση ενίσχυσης είναι
εσφαλµένη ή έχει καταστεί εσφαλµένη µετά την υποβολή της, υπό
τον όρο ότι ο κάτοχος της εκµετάλλευσης δεν έχει ενηµερωθεί για
την πρόθεση της αρµόδιας αρχής να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή
ότι η αρµόδια αρχή δεν έχει ήδη ενηµερώσει τον γεωργό για
οποιαδήποτε παρατυπία στην αίτηση.
Η ενηµέρωση εκ µέρους του κατόχου της εκµετάλλευσης που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έχει ως αποτέλεσµα την προσαρµογή
της αίτησης ενίσχυσης στην πραγµατική κατάσταση.
Άρθρο 65
Ανωτέρα βία και έκτακτες περιστάσεις

Άρθρο 63

1. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστάσεων,
καθώς και οι σχετικές αποδείξεις που κρίνονται ικανοποιητικές από
την αρµόδια αρχή, κοινοποιούνται εγγράφως στην εν λόγω αρχή
εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που ο κάτοχος της
εκµετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει.

Μειώσεις και αποκλεισµοί σε περίπτωση δήλωσης εκτάσεων
µεγαλύτερων των πραγµατικών για τις ενισχύσεις ανά εκτάριο

2. Έκτακτες περιστάσεις µπορούν να αναγνωρίζονται από την
αρµόδια αρχή σε περιπτώσεις όπως για παράδειγµα:

1.
Για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στον τίτλο Ι, εάν, για µια
οµάδα καλλιεργειών, η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει τη διαπιστωθείσα κατά τον έλεγχο, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται µε
βάση τη διαπιστωθείσα έκταση, µειωµένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς, εφόσον αυτή υπερβαίνει το 3 % ή τα δύο
εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20 % της καθορισθείσας έκτασης.

α) θάνατο του κατόχου της εκµετάλλευσης·

Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της διαπιστωθείσας έκτασης,
δεν χορηγείται καµία ενίσχυση ανά εκτάριο για τη σχετική οµάδα
καλλιεργειών.
2.
Εάν, σε σχέση µε τη συνολική καθορισθείσα έκταση που
καλύπτεται από αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο των καθεστώτων
ενίσχυσης που αναφέρονται στον τίτλο Ι, η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει τη διαπιστωθείσα κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 30 %, δεν
χορηγείται η ενίσχυση την οποία θα εδικαιούτο ο κάτοχος της
εκµετάλλευσης, για το εν λόγω ηµερολογιακό έτος στο πλαίσιο
αυτών των καθεστώτων ενίσχυσης.

β) ανικανότητα του κατόχου εκµετάλλευσης να ασκήσει το επάγγελµά του για µεγάλο χρονικό διάστηµα·
γ) σοβαρή φυσική καταστροφή που προκάλεσε σηµαντική ζηµία
στη γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης.
Άρθρο 66
Ανάκληση των εγκρίσεων
Οι εθνικές αρχές προβαίνουν σε ανάκληση των εγκρίσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 42, όταν δεν τηρούνται οι δεσµεύσεις οι
οποίες τις συνοδεύουν. Μπορούν επίσης να αναστείλουν την καταβολή των ενισχύσεων για µια περίοδο εµπορίας ή περισσότερο,
ανάλογα µε τη σοβαρότητα των διαπιστωθεισών παρατυπιών.
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Άρθρο 67
Συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα
για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, και ιδίως, όσον
αφορά τις ενισχύσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ,
τον έλεγχο των παραδιδόµενων ποσοτήτων ζαχαροκάλαµου.
Άρθρο 68
Γνωστοποιήσεις
1.
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή,
το αργότερο:
α) στις 30 Απριλίου, τις εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί
αίτηση ενίσχυσης που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο ΙΙ, για
την τρέχουσα περίοδο και για τις οποίες η ενίσχυση έχει όντως
καταβληθεί·
β) στις 31 Μαΐου:
— τις εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης
που αναφέρεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο Ι, για το προηγούµενο έτος και για τις οποίες η ενίσχυση έχει όντως
καταβληθεί,
— τις ποσότητες για τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις για
την τρέχουσα περίοδο εµπορίας, κατανεµηµένες ανά κατηγορία ή προϊόν·
γ) στις 30 Ιουνίου, έκθεση εκτέλεσης των µέτρων που αναφέρονται
στον παρόντα κανονισµό σχετικά µε την προηγούµενη περίοδο
εµπορίας, η οποία περιλαµβάνει ιδίως στοιχεία που αφορούν:
— τις ποσότητες οι οποίες έχουν τύχει της ενίσχυσης και της
προσαυξηµένης ενίσχυσης που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ,
κατανεµηµένες ανά προϊόν που περιγράφεται στο παράρτηµα
ΙΙ, ΙΙΙ ή IV,
— τις ποσότητες οι οποίες έχουν τύχει της ενίσχυσης που
αναφέρεται στον τίτλο ΙV, κατανεµηµένες ανά προϊόν, καθώς
και τη µέση αξία τους κατά την έννοια του άρθρου 40
παράγραφος 4·
δ) όσον αφορά την ενίσχυση που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τµήµα ΙΙ, η Πορτογαλία κοινοποιεί στην Επιτροπή εντός
45 εργάσιµων ηµερών από τη λήξη κάθε περιόδου εµπορίας:
— τις επιφάνειες και τη συνολική ποσότητα για τις οποίες έχει
ζητηθεί και καταβληθεί η κατ' αποκοπή ανά εκτάριο ενίσχυση,
— τις ποσότητες λευκής ζάχαρης που έχουν παραχθεί και το
συνολικό ποσό της ειδικής ενίσχυσης για τη µεταποίηση που
έχει καταβληθεί·
ε) εντός 45 εργάσιµων ηµερών από το τέλος κάθε ηµερολογιακού
έτους, η Γαλλία και η Πορτογαλία κοινοποιούν στην Επιτροπή,
όσον αφορά την ενίσχυση που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τµήµα Ι:
— τις συνολικές ποσότητες σιροπιού ζάχαρης ή ζαχαρόζης και
γεωργικού ρουµιού για τις οποίες ζητήθηκε ενίσχυση, εκφρασµένες, ανάλογα µε την περίπτωση, σε λευκή ζάχαρη ή
σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης,
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— τα στοιχεία των εργοστασίων ή των µονάδων απόσταξης που
έλαβαν ενισχύσεις,
— το ποσό των ενισχύσεων και τις ποσότητες σιροπιού
ζάχαρης ή ζαχαρόζης ή γεωργικού ρουµιού για κάθε εργοστάσιο και µονάδα απόσταξης.
2. Η Γαλλία κοινοποιεί πριν την έναρξη κάθε περιόδου εµπορίας
τις ελάχιστες τιµές που αναφέρονται στον τίτλο II, οι οποίες έχουν
οριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1452/2001 για καθεµία από τις κατηγορίες προϊόντων που ορίζονται στο παράρτηµα Ι, και διευκρινίζει στην έκθεση εκτέλεσης:
— τις ποσότητες νωπής βανίλιας και αιθερίων ελαίων γερανιών ή
αγριάδας των Ινδιών, οι οποίες έχουν τύχει της ενίσχυσης που
αναφέρεται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ,
— τις ποσότητες πρώτων υλών οι οποίες έχουν τύχει της ενίσχυσης που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο I, κατανεµηµένες ανά προϊόν που περιγράφεται στο παράρτηµα Ι µέρος Α,
καθώς και τις ποσότητες, εκπεφρασµένες σε καθαρό βάρος, των
ληφθέντων έτοιµων προϊόντων, κατανεµηµένες σύµφωνα µε το
παράρτηµα Ι µέρος Β.
3. Η Πορτογαλία ανακοινώνει κάθε έτος στην Επιτροπή, πριν
από την 1η Νοεµβρίου, τις συγκοµισθείσες ποσότητες ανανά για
τις οποίες έχει πληρωθεί η ενίσχυση.
4. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά µε τις περιπτώσεις που αναγνωρίζουν ως περιπτώσεις
ανωτέρας βίας ή έκτακτες περιστάσεις για τις οποίες είναι δυνατόν
να δικαιολογηθεί η διατήρηση του δικαιώµατος ενίσχυσης.
5. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ
κεφάλαιο ΙΙΙ, η Γαλλία κοινοποιεί στην Επιτροπή:
α) εντός τεσσάρων µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού:
— τα κριτήρια καθορισµού των µοναδιαίων ποσών που χορηγούνται στους παραγωγούς,
— τα συµπληρωµατικά µέτρα που θεσπίστηκαν δυνάµει του
άρθρου 67·
β) στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο
27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 για κάθε διαµέρισµα:
— τις συνολικές ποσότητες ζαχαροκάλαµου, εκφρασµένες σε
τόνους, για τις οποίες ζητήθηκε η ενίσχυση,
— το συνολικό ποσό των ενισχύσεων και την διακύµανση των
ποσών των ενισχύσεων ανά µεταφερθέντα τόνο,
— τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις των κριτηρίων και των
συµπληρωµατικών µέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Άρθρο 69
Οργανώσεις

παραγωγών
στα
γαλλικά
διαµερίσµατα

υπερπόντια

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 412/97 αντικαθίσταται
από το παράρτηµα VI του παρόντος κανονισµού.
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Κατάργηση κανονισµών

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003, µε εξαίρεση τις ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία β), γ), στ) και ζ)
και τις ενισχύσεις για τα άλλα είδη µπανάνας εκτός από τις αµυλούχες µπανάνες της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν, οι οποίες χορηγούνται
στο πλαίσιο του τίτλου IV κεφάλαιο I, για τις οποίες εφαρµόζεται
από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Καταργούνται οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 980/92, (ΕΟΚ) αριθ.
2165/92, (ΕΟΚ) αριθ. 2311/92, (ΕΟΚ) αριθ. 3491/92, (ΕΟΚ)
αριθ. 3518/92, (ΕΚ) αριθ. 1524/98, (ΕΚ) αριθ. 2477/2001, (ΕΚ)
αριθ. 396/2002, (ΕΚ) αριθ. 738/2002, (ΕΚ) αριθ. 1410/2002 και
(ΕΚ) αριθ. 1491/2002.

Το άρθρο 53 δεν εφαρµόζεται στις ετήσιες συµβάσεις που έχουν
συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού
βάσει του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και του άρθρου
10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 70

Άρθρο 71
Έναρξη ισχύος και εφαρµογής
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Για το έτος 2003 και για τον καθορισµό του ποσού της ενίσχυσης
που χορηγείται βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, του άρθρου 5 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και του άρθρου 9 παράγραφος
1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, η εκτίµηση για το
καθεστώς του δικαιούχου γίνεται τη στιγµή της κατάθεσης της
αίτησης ενίσχυσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΓΑΛΛΙΚΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Μέρος Α
Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001
Μέγιστες ποσότητες ανά περίοδο εµπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1452/2001
Ποσά των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001

Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Α

Β

Γ

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ

Προϊόντα

ex 0703 10

Κρεµµύδι για «rougail» και «achards»

ex 0706 10 00

Καρότο για «rougail» και «achards»

ex 0709 90 90

Σηκίο εδώδιµο, αρτόκαρποι

0803 00 11

Αµυλούχες µπανάνες (όλα τα ΓΥ∆)

0803 00 19

Άλλες µπανάνες εκτός από αµυλούχες (Γουιάνα
και Ρεϋνιόν)

0804 30 00

Ανανάς (εκτός Μαρτινίκας)

0810 10

Φράουλα

ex 0810 90 95

Γκουάβα (ψίδιο)

ex 0810 90 95

Σποδιάς η γλυκεία

ex 0704 90

Λάχανο για «rougail» και «achards»

ex 0709 90 90

Κοκκινοκολοκυθιά

0714 10

Μανιόκα

0714 20 10

Γλυκοπατάτες

ex 0714 90

Dachine

ex 0805 20

Μανταρίνι Tangor

0805 50 90

Γλυκολέµονο

0807 20 00

Παπάγια

ex 0810 90 30

Καρποί του jacquier, λίτσι, ramboutan

ex 0810 90 40

Καράµβολες

ex 0810 90 95

Βερίκοκο Αντιλλών, ευγενία µονανθής, corossol

ex 0804 50 00

Γκουάβα

0703 20 00

Σκόρδο για «rougail» και «achards»

0709 60 99

Πιπεριές και χονδροπιπεριές

0708 20 00

Φασόλια για rougail και achards

ex 0714 90

Κόνδυλοι της διοσκορέας

ex 0804 50 00

Μάνγκο

ex 0805 90 00

Combava

ex 0810 90 40

Φρούτα του πάθους, maracudja, ροιάνθεµο

Στήλη III

Στήλη IV

Ποσότητες
(τόνοι)

Ενίσχυση
(EUR/τόνο)

8 320

216

1 550

354

560

412
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Μέρος Β
Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2
Κωδικοί ΣΟ

Προϊόντα

ex 0710

Λαχανικά κατεψυγµένα άβραστα

ex 0712

Αφυδατωµένα λαχανικά

ex 0714

Αφυδατωµένα λαχανικά

2001

Φρούτα και λαχανικά διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ

2004 90 98

Κατεψυγµένα λαχανικά

ex 2005 90
ex 2006 00
2007
ex 2008

Κονσέρβες λαχανικών και λαχανικά αποστειρωµένα σε κενό
Φρούτα ζαχαρόπηκτα
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες φρούτων
Πολτοί φρούτων

2009

Χυµοί φρούτων

2008 20

Ανανάς (εκτός Μαρτινίκας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001
Μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, ανά περίοδο από την
1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ

0701 90

Α

Β

Στήλη III
Προϊόντα

Καρότα

ex 0707 00 05

Αγγούρια

0709 90 90

Σηκίο εδώδιµο, αρτόκαρποι

0803 00 11

Αµυλούχες µπανάνες (όλα τα ΓΥ∆)

0803 00 19

Άλλες µπανάνες, εκτός από αµυλούχες
(Γουιάνα και Ρεϋνιόν)

0804 30 00

Ανανάς

0807 11 00

Καρπούζια

0702 00 00

Τοµάτες

ex 0703 10

Κρεµµύδια

ex 0704

Κράµβες

ex 0705

Μαρούλια

0709 90 10

Σαλατικά, άλλα από µαρούλια και ραδίκια

0709 30 00

Μελιτζάνες

0714 20 10

Γλυκοπατάτες

0709 90 70

Κολοκυθάκια

ex 0714 90 11

Dachines ή ταρό. Γλυκοπιπεριές ή πιπεριές

ex 0709 60 10

Άλλες πιπεριές

ex 0709 60 99

Κοκκινοκολοκυθιά

ex 0709 90 90

Αβοκάντο

Ενίσχυση
(EUR/τόνοι)

7 800

80 (1)

160

13 000

120 (2)

241

700

158 (3)

315

Mάνγκο

ex 0804 50 00

Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, µανταρίνια, λεµόνια και γλυκολέµονα, γκρέιπ-φρουτ και φράπες)

ex 0805

Πεπόνια

0807 19 00

Παπάγια

0807 20 00

Λίτσι, ramboutan

ex 0810 90 30

Στήλη V

Γεώµηλα

ex 0706 10

0804 40 00

Ποσότητες
(τόνοι)

Στήλη IV

Γκουάβα (ψίδιο)

ex 0810 90 85
0703 20 00

Σκόρδο

0708 20

Χλωρά φασόλια

0810 10

Φράουλες

ex 0810 90 40
Γ

0809 30
ex 0714 90
0709 90 90

Φρούτα του πάθους, maracudja, ροιάνθεµο
Ροδάκινα
Κόνδυλοι της διοσκορέας
Gombo

ex 0910 10

Ζιγγίβερι

ex 0910 30 00

Κούρκουµα
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(1) Ωστόσο, το ποσό της
— για το έτος 2003
— για το έτος 2004
(2) Ωστόσο, το ποσό της
— για το έτος 2003
— για το έτος 2004
(3) Ωστόσο, το ποσό της
— για το έτος 2003
— για το έτος 2004
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ενίσχυσης ισούται:
µε 120 ευρώ/τόνο,
µε 96 ευρώ/τόνο.
ενίσχυσης ισούται:
µε 180 ευρώ/τόνο,
µε 145 ευρώ/τόνο.
ενίσχυσης ισούται:
µε 236 ευρώ/τόνο,
µε 189 ευρώ/τόνο.

ΝΩΠΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΝΘΗ
Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Α

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ

Προϊόντα

ex 0603 10 80

Τροπικά άνθη (ανθούρια κοινά, αλπίνες,
ελικώνιες, τριαντάφυλλα πορσελάνης, στρελίτσια)

ex 0604 99 90

Φυλλώµατα (αρέκα, cariota)

0602 90 91

Γ

Στήλη III

Τροπικά άνθη (υβρίδια ανθουρίου, κάννα η
ινδική)

ex 0603 10 30

Ορχιδέες

ex 0604 99 90
0602 90 91

Στήλη V

Ενίσχυση
(EUR/1 000 µονάδες)

2 640 000

150

157

2 500 000

300

315

Σύνολα ανθοφόρων φυτών

ex 0603 10 80

0603 10 10

Ποσότητες
(µονάδες)

Στήλη IV

Τριαντάφυλλα
Φυλλώµατα (δράκαινα, alocasia)
Σύνολα ανθοφόρων φυτών (γεράνια, πελαργόνια, µπιγκόνια κ.λπ.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΖΟΡΕΣ

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001
Μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, ανά
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Α

Β

Στήλη II

Στήλη III

Κωδικοί ΣΟ

Προϊόντα

0709 90 90

Άλλα οπωροκηπευτικά που δεν κατονοµάζονται αλλού

0701 90

Άλλα γεώµηλα

0703 10 19

Ασκαλώνια

0704 10 00

Κουνουπίδια και µπρόκολα

0704 90 90

Άλλα κουνουπίδια που δεν κατονοµάζονται
αλλού

0704 90 10

Κράµβες κόκκινες

0704 10

Κουνουπίδια

0704 90 90

Λάχανο Κίνας

0709 70 00

Σπανάκι

0708 90 00

Άλλα λαχανικά λοβοφόρα

0706 10 00

Γογγύλια

0713 33

Φασόλια κοινά

0804 40 00

Αβοκάντο

0803 00

Μπανάνες

0804 50 00

Γκουάβα

0805 10

Πορτοκάλια

0805 20

Μανταρίνια/Tangerines

0805 50

Λεµόνια

0703 90 00

Πράσα

0709 40 00

Σέλινα

0705

Μαρούλια και ραδίκια

0709 90 20

Αγκιναροειδή

0706 90 90

Παντζάρια

0714 20

Γλυκοπατάτες

0714 90 90

Άλλες πατάτες

0706 90 90

Ραπάνια

0707 00 05

Αγγούρια

0709 90 60

Γλυκό καλαµπόκι

0709 60

Πιπεριές

0709

Άλλα λαχανικά

Στήλη IV

Ποσότητες
(τόνοι)

Στήλη V

Ενίσχυση
(EUR/τόνο)

60 000

100

200

10 000

150

300
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Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Γ

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ

Κατηγορίες
προϊόντων

Στήλη III
Προϊόντα

0709 90

Άλλα

0703 20 00

Σκόρδα

0709 90 90

Άλλα

0708 10 00

Μπιζέλια

0708 20 00

Χλωρά φασόλια

0709 90 90

Άλλα

0709

Άλλα λαχανικά που δεν κατονοµάζονται
αλλού

0810

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

0808 10

Μήλα

0810

Ακτινίδια

0805 20

Κληµεντίνες

0805 30 90

Limas

0807 19 00

Άλλα πεπόνια

0810

Maracujá

0810

Morangos

0810

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

0807 20 00

Παπάγια

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

0802 40 00

Κάστανα

Στήλη I

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ
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Προϊόντα

Στήλη IV

Ποσότητες
(τόνοι)

Στήλη V

Ενίσχυση
(EUR/τόνο)

7 000

200

400

Στήλη III

Στήλη IV

Στήλη V

Ποσότητες
(τόνοι)

Ενίσχυση
(EUR/τόνο)

Α

0902

Τσάι Orange Pekoe

10

1 480

2 960

Β

0902

Τσάι Pekoe

10

1 090

2 180

Γ

0902

Τσάι Broken Leaf

5

440

880

Α

0904

Πιπεριές

20

230

460

Α

0409 00

Μέλι

110

250

500

ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑ ΦΥΤΑ

Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ

Στήλη III
Προϊόντα

Ποσότητες
(µονάδες)

Στήλη IV

Στήλη V

Ενίσχυση
(EUR/µονάδα)

Κατηγορία Α: Βολβοί και ριζώµατα
A1

0601 10

Βολβοί και ριζώµατα, αξίας µεταξύ 0,10 και
0,15 ευρώ/µονάδα

100 000

0,010

0,015

A2

0601 10

Βολβοί και ριζώµατα, αξίας µεταξύ 0,16 και
0,30 ευρώ/µονάδα

100 000

0,015

0,020
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Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ

Στήλη III
Προϊόντα

11.1.2003
Στήλη IV

Ποσότητες
(µονάδες)

Στήλη V

Ενίσχυση
(EUR/µονάδα)

Κατηγορία Β: Ζώντα φυτά, µοσχεύµατα και µπόλια
Β1

0602

Ζώντα φυτά, µοσχεύµατα και µπόλια, αξίας
µεταξύ 1 και 3 ευρώ/µονάδα

46 000

0,20

0,25

Β2

0602

Ζώντα φυτά, µοσχεύµατα και µπόλια, αξίας
µεταξύ 3,01 και 5 ευρώ/µονάδα

10 000

0,40

0,45

Β3

0602

Ζώντα φυτά, µοσχεύµατα και µπόλια, αξίας
µεταξύ 5,01 και 10 ευρώ/µονάδα

1 000

0,70

0,75

Β4

0602

Ζώντα φυτά, µοσχεύµατα και µπόλια, αξίας
µεταξύ 10,01 και 20 ευρώ/µονάδα

1 000

1,5

1,75

Κατηγορία Γ: Νωπά άνθη
Γ1

0603 10

Νωπά άνθη, αξίας µεταξύ 0,20 και 0,40
ευρώ/µονάδα

65 000

0,030

0,035

Γ2

0603 10

Νωπά άνθη, αξίας µεταξύ 0,41 και 0,70
ευρώ/µονάδα

30 000

0,055

0,060

Γ3

0603 10

Νωπά άνθη, αξίας µεταξύ 0,71 και 1,5 ευρώ/
µονάδα

25 000

0,22

0,30

Γ4

0603 10

Νωπά άνθη, αξίας άνω των 1,5 ευρώ/µονάδα

20 000

0,50

0,55

Κατηγορία ∆: Φυλλώµατα, φύλλα και κλαδιά, νωπά και αποξηραµένα
∆1

0604

Φυλλώµατα, φύλλα και κλαδιά, νωπά και
αποξηραµένα, αξίας µεταξύ 0,05 και 0,15
ευρώ/µονάδα

725 000

0,10

0,15

∆2

0604

Φυλλώµατα, φύλλα και κλαδιά, νωπά και
αποξηραµένα, αξίας µεταξύ 0,16 και 0,30
ευρώ/µονάδα

25 000

0,22

0,25

∆3

0604

Φυλλώµατα, φύλλα και κλαδιά, νωπά και
αποξηραµένα, αξίας µεταξύ 0,31 και 0,50
ευρώ/µονάδα

10 000

0,40

0,45

∆4

0604

Φυλλώµατα, φύλλα και κλαδιά, νωπά και
αποξηραµένα, αξίας άνω των 0,51 ευρώ/
µονάδα

10 000

0,50

0,55

11.1.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΜΑ∆ΕΡΑ
Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001
Μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, ανά
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Α

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ

Άλλα κρεµµύδια

ex 0706 10 00

Καρότα

ex 0706 10 00

Γογγύλια

ex 0706 90 90

Άλλα

ex 0714 20

Γλυκοπατάτες

ex 0714 90 90

Κόνδυλοι της διοσκορέας

Πράσα

ex 0704 90 90

Άλλες κράµβες

ex 0706 90 90

Παντζάρια

ex 0708 90 00

Κουκιά

0709 90 60

Γλυκό καλαµπόκι

0709

Άλλα λαχανικά που δεν κατονοµάζονται
αλλού

0805 10

Πορτοκάλια

0805 50 10

Λεµόνια

0808 10

Μήλα

0808 20 50

Αχλάδια
∆αµάσκηνα

0810

Άλλοι καρποί και φρούτα εύκρατων
περιοχών που δεν κατονοµάζονται αλλού

0702 00 00

Τοµάτες

0704 10 00

Κουνουπίδια και µπρόκολα

Ενίσχυση
(EUR/τόνο)

1 500

100

200

1 000

125

250

750

150

300

Μαρούλια

0707 00 05

Αγγούρια

0708 10 00

Μπιζέλια

0709 90 10

Σαλατικά

0709 90 70

Κολοκυθάκια

ex 0709 90 90

Άλλα οπωροκηπευτικά

ex 0802 40 00

Κάστανα

0804 30 00

Ποσότητες
(τόνοι)

Στήλη V

Ροδάκινα

0809 40 05

ex 0705

Στήλη IV

Καρπούζια

ex 0703 90 00

ex 0809 30

Γ

Προϊόντα

ex 0703 10 19

0807 11

Β

Στήλη III

Ανανάς

ex 0804 40 00

Αβοκάντο

ex 0804 50 00

Γκουάβα

ex 0805 20 50

Μανταρίνια

0809 10 00

Βερίκοκα

0810 50 00

Ακτινίδια
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Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ

E

Προϊόντα

0703 20 00

Σκόρδα

0708 20 00

Φασόλια

ex 0709 60 10

Γλυκοπιπεριές

ex 0709 90 90

Άλλα οπωροκηπευτικά που δεν κατονοµάζονται αλλού

0802 31 00
∆

Στήλη III

ex 0804 50 00

Στήλη IV

Ποσότητες
(τόνοι)

Στήλη V

Ενίσχυση
(EUR/τόνο)

Καρύδια µε κέλυφος
Mάνγκο

0805 20 70

Tangerines

0806 10 10

Σταφύλια νωπά επιτραπέζια

0807 20 00

Παπάγια

0809 20 95

Κεράσια

0810 10 00

Φράουλες

ex 0810 90 40

Μαρακούγια (φρούτα του πάθους)

ex 0810 90 95

Άλλα τροπικά φρούτα

0701 90

11.1.2003

Γεώµηλα

250

150

300

10 000

80

240

ΝΩΠΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΝΘΗ
Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Στήλη II

Στήλη III

Στήλη IV

Στήλη V

Ποσότητες
(τόνοι)

Ενίσχυση
(EUR/1 000 µονάδες)

500 000

100

200

Ελικώνιες

400 000

120

240

150 000

120

240

650 000

140

280

400 000

140

280

Κωδικοί ΣΟ

Προϊόντα

0603 10 10

Τριαντάφυλλα

0603 10 20

Γαρίφαλα
Γλαδιόλες

Α

0603 10 40

Χρυσάνθεµα
Άλλα (νωπά)

0603 10 50

Άλλα (όχι νωπά)

0603 10 80
0603 90 00
Β

ex 0603 10 80

Γ

0603 10 80

Πρωτέα

0603 10 30

Ορχιδέες

0603 10 80

Ανθούρια

0603 10 80

Στρελίτσια

∆
Ε

11.1.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001
Μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, ανά
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
Ποσά των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 πέµπτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Στήλη II

Στήλη V

Ποσότητες
(τόνοι)

ex 0709 90 90

Νεροκολοκύθες

ex 0709

Άλλα λαχανικά που δεν κατονοµάζονται
αλλού

16 320

40

120

32 830

90

180

Κράµβες

0709 90 60

Γλυκό καλαµπόκι

0805 40 00

Γκρέιπ-φρουτ

0805 50 10

Λεµόνια

0807 11 00

Καρπούζια

ex 0807 19 00

Πεπόνια

0703 20 00

Σκόρδα
Πράσα

0704 10 00

Κουνουπίδια

0705

Μαρούλια και ραδίκια

ex 0706 10 00

Καρότα

0707 00 05

Αγγούρια

0709 30 00

Μελιτζάνες

0709 40 00

Σέλινα

ex 0709 60 10

Πιπεριές

0709 90 20

Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες

0709 90 70

Κολοκυθάκια

0714 20

Γλυκοπατάτες

0805 10

Πορτοκάλια

ex 0805 20

Μανταρίνια

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

0808 10

Μήλα

0808 20

Αχλάδια

0809 10 00

Βερίκοκα

0809 30

Ροδάκινα και νεκταρίνια

0809 40 05

∆αµάσκηνα

ex 0810 90 95

Ενίσχυση
(EUR/τόνο)

Κρεµµύδια

0704 90

ex 0703 90 00

Β

Στήλη IV

Προϊόντα

Κωδικοί ΣΟ

ex 0703 10

Α

Στήλη III

Άλλοι καρποί και φρούτα εύκρατων
περιοχών που δεν κατονοµάζονται αλλού
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Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ

0708 20 00

Γ

∆

Στήλη III
Προϊόντα

11.1.2003
Στήλη IV

Ποσότητες
(τόνοι)

Στήλη V

Ενίσχυση
(EUR/τόνο)

Χλωρά φασόλια

ex 0709 70 00

Σπανάκι

ex 0709 90

Κάρδαµο

ex 0802

Αµύγδαλα

0804 20 10

Νωπά σύκα

0804 30 00

Ανανάς

0804 40 00

Αβοκάντο

ex 0804 50 00

Mάνγκο

0807 20 00

Παπάγια

0810 10 00

Φράουλες

ex 0810 90 95

Φραγκόσυκα και άλλα τροπικά φρούτα που
δεν κατονοµάζονται αλλού

0701 90

Γεώµηλα που συγκοµίζονται από την 1η
Απριλίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου

14 550

120

210

30 000

60

150

Στήλη III

Στήλη IV

Στήλη V

ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑ ΦΥΤΑ
Στήλη I
Κατηγορίες
προϊόντων

Στήλη II
Κωδικοί ΣΟ

Προϊόντα

Ποσότητες
(µονάδες)

Ενίσχυση
(EUR/1 000 µονάδες)

Κατηγορία Α: Μοσχεύµατα
Α

0602 90 45

Μοσχεύµατα

24 000 000

10

11

Κατηγορία Β: Άνθη
Β1

ex 0603 10

Άνθη αξίας µεταξύ 0,07 και 0,15 ευρώ/
µονάδα

8 000 000

18

19

B2

ex 0603 10

Άνθη αξίας µεταξύ 0,16 και 0,45 ευρώ/
µονάδα

6 000 000

40

44

B3

ex 0603 10

Άνθη αξίας µεταξύ 0,46 και 1,20 ευρώ/
µονάδα

1 090 000

60

66

Κατηγορία Γ: Φυτά
Γ1

ex 0602 90

Φυτά αξίας µεταξύ 0,15 και 0,45 ευρώ/
µονάδα

2 500 000

45

48

Γ2

ex 0602 90

Φυτά αξίας µεταξύ 0,46 και 1,50 ευρώ/
µονάδα

1 000 000

222

240

Γ3

ex 0602 90

Φυτά αξίας µεταξύ 1,51 και 3,00 ευρώ/
µονάδα

750 000

456

480

Γ4

ex 0602 90

Φυτά αξίας άνω των 3,01 ευρώ/µονάδα

500 000

601

637
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ

Κράτη µέλη ή ειδικές περιφέρειες

Οργανώσεις παραγωγών
Άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο α)
κατηγορίες i) έως iv)
Ελάχιστος
αριθµός
παραγωγών

Ελάχιστος όγκος
(σε εκατ. ευρώ)

Βέλγιο, Γερµανία, Ισπανία (πλην Βαλεαρίδων και Καναρίων),
Γαλλία (πλην γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων),
Ελλάδα (1), Ιταλία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Ηνωµένο Βασίλειο
(πλην Βορείου Ιρλανδίας)

40
15
5

1,5
2,5
3

∆ανία, Ιρλανδία, Βόρειος Ιρλανδία, Ελλάδα (2), Βαλεαρίδες
και Κανάριοι Νήσοι, Πορτογαλία (πλην Μαδέρας και
Αζορών)

15
5

0,5
1

Φινλανδία, Σουηδία, Ελλάδα [άλλοι νοµοί πλην των αναφεροµένων στα (1) και (2)]

10
5

0,25
0,5

Ελλάδα (νήσοι), Λουξεµβούργο, Μαδέρα και Αζόρες και
γαλλικά υπερπόντια δδιαµερίσµατα

5

0,1

Οργανώσεις παραγωγών
Άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο α)
κατηγορίες i) έως iv)
και άρθρο 11 παράγραφος 3
Ελάχιστος
αριθµός
παραγωγών

Ελάχιστος όγκος
(σε εκατ. ευρώ)

5

0,25

5

0,1

(1) Νοµοί: Ηµαθίας, Πέλλας, Άρτας, Αργολίδας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Σερρών, Καβάλας.
(2) Νοµοί: Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Έβρου, Θεσσαλονίκης, Πρέβεζας, Κιλκίς, Πιερίας, Λακωνίας, Καστοριάς.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2584/2000 σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος κοινοποίησης πληροφοριών για ορισµένες παραδόσεις βοείου και χοιρείου κρέατος, το οποίο µεταφέρεται
οδικώς στο έδαφος της Ρωσικής Οµοσπονδίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Λαµβάνοντας υπόψη την επιτυχία του συστήµατος που
εγκαταστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2584/2000, θα
πρέπει να επεκταθεί το σύστηµα κοινοποίησης των πληροφοριών στις εξαγωγές των οικείων προϊόντων που διενργούνται
µε κάθε µεταφορικό µέσο, να δοθούν στον εξαγωγέα οι
δυνατότητες ώστε να εξειδικεύσει καλύτερα τους χρησιµοποιούµενους τρόπους µεταφοράς και να αποδοθεί νοµική
αξία στις λαµβανόµενες από το υπόψη σύστηµα πληροφορίες.

(5)

Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, για τις
κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1253/
2002 (6), ορίζει ότι η Επιτροπή µπορεί να προβλέψει, σε
ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, ότι η απόδειξη εισαγωγής
θεωρείται ότι παρέχεται µέσω ενός ειδικού εγγράφου ή µε
κάθε άλλο τρόπο. Κατά συνέπεια, για τις εξαγωγές που
προβλέπονται βάσει του παρόντος κανονισµού, οι προερχόµενες από τις ρωσικές αρχές πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ως ένας νέος τρόπος απόδειξης που προστίθεται
στα ήδη υφιστάµενα µέσα.

(6)

Θα πρέπει να τροποποιηθεί, εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 2584/2000.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη των αρµόδιων επιτροπών διαχείρισης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
33 παράγραφος 12 και το άρθρο 41, καθώς και τις αντίστοιχες
διατάξεις των λοιπών κανονισµών περί κοινής οργανώσεως των
αγορών γεωργικών προϊόντων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου σχετικά µε την αµοιβαία
συνδροµή µεταξύ διοικητικών αρχών για την ορθή εφαρµογή
της τελωνειακής νοµοθεσίας, το οποίο επισυνάπτεται στη
συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη
εταιρικής σχέσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Οµοσπονδίας, αφετέρου (3), προβλέπει ότι τα συµβαλλόµενα µέρη
οφείλουν να παρέχουν αµοιβαία συνδροµή ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας,
ιδίως µέσω της πρόληψης, του εντοπισµού και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νοµοθεσίας. Για την
υλοποίηση της διοικητικής αυτής συνδροµής, η Επιτροπή,
εκπροσωπούµενη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (στο εξής OLAF) και οι ρωσικές
αρχές συνήψαν συµφωνία σχετικά µε τη δηµιουργία µηχανισµού ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις κινήσεις
εµπορευµάτων µεταξύ της Κοινότητας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας.

(1)

Στο πλαίσιο της διοικητικής αυτής συνδροµής, στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2584/2000 της Επιτροπής (4) προβλέπονται,
όσον αφορά συγκεκριµένα τις οδικές µεταφορές προϊόντων
των τοµέων του βοείου και χοιρείου κρέατος µε προορισµό
τη Ρωσική Οµοσπονδία, αφενός, οι πληροφορίες που θα
πρέπει να διαβιβάζουν οι συναλλασσόµενοι στις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών και, αφετέρου, το σύστηµα κοινοποίησης των πληροφοριών αυτών µεταξύ των αρµοδίων
αρχών των κρατών µελών, της OLAF και των ρωσικών
αρχών.

(2)

Οι πληροφορίες αυτές καθώς και το σύστηµα επικοινωνίας
θα επιτρέψουν την παρακολούθηση των εξαγωγών των υπό
εξέταση προϊόντων προς τη Ρωσική Οµοσπονδία και τον
εντοπισµό, ενδεχοµένως, περιπτώσεων στις οποίες δεν οφείλεται επιστροφή και πρέπει να ανακτηθεί.

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της
315 της
327 της
298 της

26.6.1999, σ. 21.
1.12.2001, σ. 29.
28.11.1997, σ. 48.
25.11.2000, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2584/2000 τροποποιείται ως εξής:
1. Στον τίτλο διαγράφεται η λέξη «οδικώς».
2. Στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «µε φορτηγά».
3. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
Οι εξαγωγείς που επιθυµούν να ωφεληθούν από τις διατάξεις
του άρθρου 4 παράγραφος 2 κοινοποιούν στον κεντρικό οργανισµό που ορίζει το κράτος µέλος εξαγωγής, για κάθε
διασάφηση εξαγωγής, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία εκφόρτωσης των προϊόντων στη Ρωσία, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τον αριθµό της διασάφησης εξαγωγής, το τελωνείο εξαγωγής και την ηµεροµηνία διεκπεραίωσης των τελωνειακών
εξαγωγικών διατυπώσεων·
(5) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.
(6) ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 12.
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β) την περιγραφή των προϊόντων, µε ένδειξη των οκταψήφιων
κωδικών προϊόντων της συνδυασµένης ονοµατολογίας·
γ) την καθαρή ποσότητα σε χιλιόγραµµα·
δ) τον αριθµό του δελτίου TIR, ή τον αριθµό αναφοράς του
ρωσικού τελωνειακού εγγράφου διαµετακόµισης DKD, ή
τον αριθµό δήλωσης διάθεσης στην κατανάλωση στη Ρωσία
TD1/IM40·
ε) τον αριθµό του εµπορευµατοκιβωτίου, αν έχει εφαρµογή·
στ) τον αριθµό ταυτοποίησης και/ή την ονοµασία του µεταφορικού µέσου κατά την είσοδο της παράδοσης στη Ρωσία·
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4. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Όταν είναι θετική, η απάντηση των ρωσικών αρχών που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 θεωρείται ως απόδειξη
διεκπεραίωσης των τελωνειακών εισαγωγικών διατυπώσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 800/1999.»
Άρθρο 2

ζ) τον αριθµό αδείας της αποθήκης υπό τελωνειακό έλεγχο,
στην οποία παραδόθηκε το προϊόν στη Ρωσία·

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

η) την ηµεροµηνία παράδοσης του προϊόντος στην αποθήκη
υπό τελωνειακό έλεγχο στη Ρωσία.»

Εφαρµόζεται στις παραδόσεις για τις οποίες οι διασαφήσεις εξαγωγής γίνονται δεκτές από την 1η Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 45/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για τη διόρθωση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91 περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά µε ορισµένες προδιαγραφές εµπορίας για τα αυγά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συµβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 1990, σχετικά µε ορισµένες προδιαγραφές εµπορίας για τα
αυγά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 5/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το
άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το κείµενο της ιταλικής έκδοσης του άρθρου 12 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1274/1991 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 1651/2001 (4), είναι λανθασµένο. Ως εκ τούτου,
πρέπει να διορθωθεί η ιταλική έκδοση.

(1)

(2)

Σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1274/91, οι µέθοδοι εκτροφής µπορούν να
αναγράφονται σε όλα τα αυγά και όχι µόνον στα αυγά της
κατηγορίας «A». Ως εκ τούτου, πρέπει να διορθωθεί η σουηδική έκδοση.

(3)

Οι µέθοδοι εκτροφής µπορούν να αναγράφονται σε όλες τις
συσκευασίες που περιέχουν αυγά και όχι µόνο στις µικρές
συσκευασίες. Ως εκ τούτου, πρέπει να διορθωθεί η ολλανδική έκδοση.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91 διορθώνεται ως εξής:
1. Μόνον για την ιταλική έκδοση:
Στο άρθρο 12 παράγραφος 4 διαγράφονται οι λέξεις που
βρίσκονται στην παρένθεση «(entro un raggio di 20 km dal
centro di imballaggio e)».
2. Μόνον για τη σουηδική έκδοση:
Στο άρθρο 18 παράγραφος 1 τρίτη γραµµή, διαγράφονται οι
λέξεις «av klass “A” και “sådana”».
3. Για την ολλανδική έκδοση µόνο:
Στο άρθρο 18 παράγραφος 1 δεύτερη γραµµή, διαγράφεται ο
όρος «kleine».
Άρθρο 2
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, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

173 της 6.7.1990, σ. 5.
2 της 5.1.2001, σ. 1.
121 της 16.5.1991, σ. 11.
220 της 15.8.2001, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 46/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον
αφορά τα µείγµατα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης
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 2002, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 545/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/
96, τα νωπά οπωροκηπευτικά για τα οποία έχουν θεσπιστεί
προδιαγραφές εµπορίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του εν
λόγω κανονισµού µπορούν να διατεθούν προς πώληση, να
πωληθούν, να παραδοθούν ή να διατεθούν στο εµπόριο
µόνον εάν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά. Όλα αυτά τα
πρότυπα προβλέπουν ότι τα προϊόντα που περιέχονται στην
ίδια συσκευασία πρέπει να είναι οµοιογενή ως προς το είδος
τους.
Οι συσκευασίες που προορίζονται για τον καταναλωτή και
περιέχουν διαφορετικά είδη οπωροκηπευτικών διατίθενται
στην αγορά και ανταποκρίνονται στη ζήτηση ορισµένων
καταναλωτών. Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί το σύνολο
των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στα νωπά
οπωροκηπευτικά για να επιτραπεί η πρακτική αυτή µε τους
όρους του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 48/2003 της Επιτροπής,
της 10ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισµό των κανόνων που εφαρµόζονται στα µείγµατα διαφορετικών ειδών
νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης (3).

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα, τίτλος V (∆ιατάξεις όσον αφορά την παρουσίαση),
σηµείο Α (Οµοιογένεια), στους κανονισµούς που αναγράφονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση τις προηγούµενες διατάξεις του παρόντος
κανονισµού, τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα
κανονισµό δύνανται να αναµειχθούν σε συσκευασίες πώλησης
καθαρού βάρους κατώτερο από τρία κιλά, µε νωπά οπωροκηπευτικά διαφορετικών ειδών, µε τους όρους που προβλέπονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 48/2003 (*).
(*) ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 65.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 1.
(3) Βλέπε σελίδα 65 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1292/81 της Επιτροπής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1135/
2001 (2).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2213/83 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1508/
2001 (4).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 899/87 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 843/2002 (6).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1591/87 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1135/2001.
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1677/88 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 888/97 (9).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 410/90 της Επιτροπής (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 888/97.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 831/97 της Επιτροπής (11), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1167/1999 (12).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1093/97 της Επιτροπής (13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1615/
2001 (14).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2288/97 της Επιτροπής (15).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 963/98 της Επιτροπής (16), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1135/2001.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 730/1999 της Επιτροπής (17).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1168/1999 της Επιτροπής (18), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 848/2000 (19).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1455/1999 της Επιτροπής (20), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2706/2000 (21).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2335/1999 της Επιτροπής (22).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2377/1999 της Επιτροπής (23).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2561/1999 της Επιτροπής (24), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 532/2001 (25).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2789/1999 της Επιτροπής (26), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 716/2001 (27).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 790/2000 της Επιτροπής (28), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 717/2001 (29).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 851/2000 της Επιτροπής (30).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 175/2001 της Επιτροπής (31).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 912/2001 της Επιτροπής (32).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1508/2001 της Επιτροπής.
(1) ΕΕ L 129 της 15.5.1981, σ. 38.
(2) ΕΕ L 154 της 9.6.2001, σ. 9.
(3) ΕΕ L 213 της 4.8.1983, σ. 13.
(4) ΕΕ L 200 της 25.7.2001, σ. 14.
(5) ΕΕ L 88 της 31.3.1987, σ. 17.
(6) ΕΕ L 134 της 22.5.2002, σ. 24.
(7) ΕΕ L 146 της 6.6.1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 150 της 16.6.1988, σ. 21.
(9) ΕΕ L 126 της 17.5.1997, σ. 11.
(10) ΕΕ L 43 της 17.2.1990, σ. 22.
(11) ΕΕ L 119 της 8.5.1997, σ. 13.
(12) ΕΕ L 141 της 4.6.1999, σ. 4.
(13) ΕΕ L 158 της 17.6.1997, σ. 21.
(14) ΕΕ L 214 της 8.8.2001, σ. 21.
(15) ΕΕ L 315 της 19.11.1997, σ. 3.
(16) ΕΕ L 135 της 8.5.1998, σ. 18.
(17) ΕΕ L 154 της 9.6.2001, σ. 9.
(18) ΕΕ L 93 της 8.4.1999, σ. 14.
(19) ΕΕ L 141 της 4.6.1999, σ. 5.
(20) ΕΕ L 103 της 28.4.2000, σ. 9.
(21) ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 22.
(22) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 35.
(23) ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 11.
(24) ΕΕ L 287 της 10.11.1999, σ. 6.
(25) ΕΕ L 310 της 4.12.1999, σ. 7.
(26) ΕΕ L 79 της 17.3.2001, σ. 21.
(27) ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 13.
(28) ΕΕ L 100 της 11.4.2001, σ. 9.
(29) ΕΕ L 95 της 15.4.2000, σ. 24.
(30) ΕΕ L 100 της 11.4.2001, σ. 11.
(31) ΕΕ L 103 της 28.4.2000, σ. 22.
(32) ΕΕ L 26 της 27.1.2001, σ. 24.
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1543/2001 της Επιτροπής (1).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1615/2001 της Επιτροπής (2).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1619/2001 της Επιτροπής (3).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1799/2001 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/2002 (5).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2396/2001 της Επιτροπής (6).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 843/2002 της Επιτροπής.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 982/2002 της Επιτροπής (7).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1284/2002 της Επιτροπής (8).

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 129 της 11.5.2001, σ. 4.
L 203 της 28.7.2001, σ. 9.
L 214 της 8.8.2001, σ. 21.
L 215 της 9.8.2001, σ. 3.
L 244 της 14.9.2001, σ. 12.
L 72 της 14.3.2002, σ. 9.
L 325 της 8.12.2001, σ. 11.
L 150 της 8.6.2002, σ. 45.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 47/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου
συµπεριληφθούν άλλα προϊόντα όταν αυτά παρουσιάζονται
σε συσκευασίες πωλήσεως αναµεµιγµένα µε τα προϊόντα που
εµφαίνονται ήδη στον εν λόγω κατάλογο.

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 των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 545/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(4)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί το παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Το παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 καθόρισε τον κατάλογο των προϊόντων που προορίζονται να διατεθούν νωπά στον καταναλωτή και για τα οποία υπάρχουν
προδιαγραφές.

Στο παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, προστίθεται
το ακόλουθο κείµενο:

(2)

Οι συσκευασίες που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και περιέχουν διάφορα είδη οπωροκηπευτικών διατίθενται στην αγορά και ανταποκρίνονται στη ζήτηση ορισµένων καταναλωτών.

«Άλλα προϊόντα, που αναφέρονται στο άρθρο 1, όταν αυτά
παρουσιάζονται σε µείγµα, σε συσκευασία πώλησης καθαρού
βάρους κατωτέρου των τριών χιλιογράµµων, µε ένα τουλάχιστον των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα.»

(3)

Τα χρηστά συναλλακτικά ήθη προϋποθέτουν ότι τα νωπά
οπωροκηπευτικά που πωλούνται στην ίδια συσκευασία είναι
οµοιογενή µεταξύ τους όσον αφορά την ποιότητα. Αυτό
καθιστά αναγκαίο να επεκταθεί ο κατάλογος των προϊόντων
που αποτελούν αντικείµενο προδιαγραφών εµπορίας για να

(1)

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 48/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για τον καθορισµό των κανόνων που εφαρµόζονται στα µείγµατα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης
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 2002, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 545/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Οι συσκευασίες που προορίζονται για τον καταναλωτή και
περιέχουν διαφορετικά είδη οπωροκηπευτικών διατίθενται
στην αγορά και ανταποκρίνονται στη ζήτηση ορισµένων
καταναλωτών.
Τα χρηστά συναλλακτικά ήθη προϋποθέτουν ότι τα νωπά
οπωροκηπευτικά που πωλούνται στην ίδια συσκευασία είναι
οµοιογενή µεταξύ τους, όσον αφορά την ποιότητα. Είναι
δυνατόν να εξασφαλιστεί αυτή η οµοιογένεια για τα
προϊόντα που δεν διέπονται από πρότυπα σε κοινοτικό
επίπεδο, µε την προσφυγή σε γενικές διατάξεις, στις άλλες
περιπτώσεις.
Τα πρότυπα εµπορίας προβλέπουν διατάξεις σχετικά µε τη
σήµανση των συσκευασιών που περιέχουν οπωροκηπευτικά.
Σε περίπτωση που µέσα στη συσκευασία υπάρχουν µείγµατα
διαφόρων ειδών οπωροκηπευτικών, πρέπει να προβλεφθούν
διατάξεις επισήµανσης, µε λιγότερα στοιχεία σε σχέση µε
αυτές που προβλέπουν τα πρότυπα, ιδίως για να ληφθεί
υπόψη ο διαθέσιµος χώρος στην ετικέτα. Ωστόσο, για να
µην παραπλανηθούν οι αγοραστές, είναι σκόπιµο να προβλεφθούν οι ίδιες ενδείξεις για τα προϊόντα που δεν αποτελούν αντικείµενο προτύπων εµπορίας καθώς και για αυτά
που αποτελούν.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης νωπών
οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι συσκευασίες πώλησης νωπών οπωροκηπευτικών, καθαρού
βάρους το πολύ ίσου προς τρία χιλιόγραµµα, µπορούν να περιλαµβάνουν µείγµατα νωπών οπωροκηπευτικών διαφόρων ειδών µε
την επιφύλαξη ότι:
α) τα προϊόντα είναι οµοιογενή όσον αφορά την ποιότητα, και για
κάθε σχετικό είδος σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται
στο άρθρο 2·
(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 1.

β) στις συσκευασίες εµφαίνεται κατάλληλη σήµανση, σύµφωνα µε
το άρθρο 3·
γ) η φύση του µείγµατος δεν είναι τέτοια ώστε να υπάρχει κίνδυνος
να παραπλανηθεί ο αγοραστής.

Άρθρο 2
Τα προϊόντα που περιέχονται στα µείγµατα που αναφέρονται στο
άρθρο 1 πρέπει να κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία (κατηγορία
I, κατηγορία II, ή κατηγορία Extra, όταν υπάρχει κατηγορία Extra
για καθένα από τα προϊόντα που βρίσκονται στο ίδιο µείγµα).
Σε περίπτωση που τα µείγµατα περιέχουν οπωροκηπευτικά τα οποία
δεν αποτελούν αντικείµενο κοινοτικών προτύπων εµπορίας, τα εν
λόγω οπωροκηπευτικά πρέπει να µπορούν να καταταγούν στην ίδια
κατηγορία, σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 3
Στη σήµανση των συσκευασιών πώλησης που αναφέρονται στο
άρθρο 1 ή/και κάθε πακέτου που περιέχονται αυτές, πρέπει να περιλαµβάνεται τουλάχιστον µια των ακολούθων ενδείξεων:
α) τα ονοµατεπώνυµα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή/και του
αποστολέα, ή συµβολική εξακρίβωσή τους που δίδεται ή αναγνωρίζεται από επίσηµη υπηρεσία. Εντούτοις, όταν χρησιµοποιείται συµβολική αναγνώριση πρέπει, κοντά σε αυτήν τη συµβολική
αναγνώριση να αναγράφεται η ένδειξη «συσκευαστής ή/και αποστολέας» ή ισοδύναµη συντοµογραφία·
β) το όνοµα καθενός από τα προϊόντα ή είδη που περιέχονται στη
συσκευασία·
γ) το όνοµα της ποικιλίας ή του εµπορικού τύπου για καθένα από
τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο µείγµα για τα οποία το
απαιτεί η κοινοτική προδιαγραφή εµπορίας για τα µη αναµεµειγµένα προϊόντα·
δ) η χώρα καταγωγής καθενός από τα συγκεκριµένα προϊόντα,
αµέσως µετά το όνοµα των αντιστοίχων προϊόντων·
ε) η κατηγορία.
Για τα οπωροκηπευτικά που καλύπτονται από κοινοτικές προδιαγραφές εµπορίας, οι ενδείξεις αυτές αντικαθιστούν τις ενδείξεις που
προβλέπονται από τις εν λόγω προδιαγραφές.

Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ιατάξεις όσον αφορά την ποιότητα που πρέπει να τηρούνται για κάθε προϊόν για το οποίο δεν υφίσταται κοινοτική
προδιαγραφή εµπορίας
Ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε την ποιότητα
Σε όλες τις κατηγορίες, λαµβανοµένου υπόψη των αποδεκτών ορίων ανοχής (βλέπε παρακάτω), τα προϊόντα πρέπει να είναι:
— ολόκληρα,
— υγιή· αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή από αλλοιώσεις που είναι δυνατόν να τα καταστήσουν
ακατάλληλα για κατανάλωση,
— καθαρά, πρακτικά απαλλαγµένα από ορατές ξένες ύλες,
— πρακτικά απαλλαγµένα από παράσιτα,
— πρακτικά απαλλαγµένα από ζηµίες που προέρχονται από παράσιτα,
— απαλλαγµένα από ασυνήθη εξωτερική υγρασία,
— απαλλαγµένα από ξένη οσµή ή/και γεύση.
Κατηγορία Extra
Τα προϊόντα που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. Πρέπει να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας ή/και του εµπορικού τύπου.
Τα προϊόντα δεν πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώµατα, µε εξαίρεση πολύ ελαφρές επιφανειακές αλλοιώσεις, υπό τον όρο ότι
αυτές δεν βλάπτουν τη γενική εµφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατήρησή του και την παρουσίασή του στη συσκευασία.
Κατηγορία Ι:
Τα προϊόντα που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας ή/και του εµπορικού τύπου.
Τα προϊόντα αυτά µπορούν, ωστόσο, να παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώµατα, µε τον όρο ότι αυτά δεν βλάπτουν τη γενική εµφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατήρησή του και την παρουσίασή του στη συσκευασία.
Κατηγορία II
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα προϊόντα που δεν µπορούν να καταταγούν στις ανώτερες κατηγορίες, αλλά ανταποκρίνονται
στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται ανωτέρω.
Τα προϊόντα αυτά µπορούν να παρουσιάζουν ελαττώµατα, υπό τον όρο µπορούν να διατηρούν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά
τους όσον αφορά την ποιότητα, τη διατήρηση και την παρουσίαση.
Ανοχές ποιότητας
Γίνονται αποδεκτά όρια ανοχής, όσον αφορά την ποιότητα, σε κάθε πακέτο για τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αναφερόµενης κατηγορίας.
— Κατηγορία Extra
5 % κατ' αριθµό ή κατά βάρος προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αλλά είναι σύµφωνα
µε αυτά της κατηγορίας I ή, κατ' εξαίρεση, είναι αποδεκτά στα όρια ανοχής αυτής της κατηγορίας.
— Κατηγορία I
10 % κατ' αριθµό ή κατά βάρος προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αλλά είναι
σύµφωνα µε αυτά της κατηγορίας II αλλά ανταποκρίνονται σε εκείνα της κατηγορίας ΙΙ ή γίνονται, κατ' εξαίρεση, αποδεκτά
στα όρια ανοχής της κατηγορίας αυτής.
— Κατηγορία II
10 % κατ' αριθµό ή κατά βάρος προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής, ούτε στα
ελάχιστα χαρακτηριστικά, µε εξαίρεση τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή από οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση που
τα καθιστά ακατάλληλα για κατανάλωση.
Οµοιογένεια
Τα προϊόντα πρέπει να είναι της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας ή εµπορικού τύπου και ποιότητας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 49/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για το τρίµηνο από την 1η ∆εκεµβρίου 2002
έως τις 28 Φεβρουαρίου 2003
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, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1881/2002 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 565/2002 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2002, για τον καθορισµό του τρόπου διαχείρισης δασµολογικών ποσοστώσεων και για τη θέση ενός καθεστώτος πιστοποιητικών καταγωγής για το σκόρδο που εισάγεται από τρίτες χώρες (3),
και ιδίως το άρθρο 8, παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Οι ποσότητες για τις οποίες κατατέθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς και από τους
νέους εισαγωγείς στις 6 και 7 Ιανουαρίου 2003, δυνάµει
του άρθρου 5, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
565/2002, υπερβαίνουν τις διαθέσιµες ποσότητες για τα
προϊόντα καταγωγής όλων των τρίτων χωρών εκτός της
Κίνας και της Αργεντινής.

(2)

Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί σε ποιό βαθµό οι αιτήσεις
πιστοποιητικών που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 9
Ιανουαρίου 2003 µπορούν να ικανοποιηθούν και να καθορι-

στούν, σύµφωνα µε τις κατηγορίες εισαγωγέων και την καταγωγή του προϊόντος, οι ηµεροµηνίες κατά τις οποίες πρέπει
να ανασταλεί η έκδοση πιστοποιητικών,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που κατατέθηκαν δυνάµει
του άρθρου 3, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 565/
2002 στις 6 και 7 Ιανουαρίου 2003 και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 9 Ιανουαρίου 2003, ικανοποιούνται µέχρι των
ποσοστών των ζητουµένων ποσοτήτων που αναφέρονται στο
παράρτηµα I.
Άρθρο 2
Για την κατηγορία εισαγωγέων και για τη σχετική καταγωγή, οι
αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάµει του άρθρου 3, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 565/2002, που αφορούν το
τρίµηνο από την 1η ∆εκεµβρίου 2002 έως τις 28 Φεβρουαρίου
2003 και κατατέθηκαν µετά τις 7 Ιανουαρίου 2003 και πριν από
την ηµεροµηνία που εµφαίνεται στο παράρτηµα II, απορρίπτονται.
Άρθρο 3
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, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 285 της 23.10.2002, σ. 13.
(3) ΕΕ L 86 της 3.4.2002, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ποσοστά κατανοµής
Καταγωγή των προϊόντων

Κίνα

Τρίτες χώρες εκτός της
Κίνας και της Αργεντινής

Αργεντινή

— παραδοσιακοί εισαγωγείς
(άρθρο 2 σηµείο γ) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 565/2002)

—

6,438 %

100 %

— νέοι εισαγωγείς
(άρθρο 2, σηµείο ε) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 565/2002)

—

6,438 %

100 %

X: για την καταγωγή αυτή, δεν υπάρχει ποσόστωση για το εν λόγω τρίµηνο.
—: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καµία αίτηση πιστοποιητικού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ηµεροµηνία
Καταγωγή των προϊόντων

Κίνα

Τρίτες χώρες εκτός της Κίνας και της
Αργεντινής

— παραδοσιακοί εισαγωγείς
(άρθρο 2 σηµείο γ) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 565/2002)

28.2.2003

28.2.2003

— νέοι εισαγωγείς
(άρθρο 2, σηµείο ε) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 565/2002)

28.2.2003

28.2.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 50/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε προορισµό ορισµένες
τρίτες χώρες µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1896/2002
προσφορά η 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. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1896/2002 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. 1948/2002 (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

(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,

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 6 έως
τις 9 Ιανουαρίου 2003 σε 153,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1896/2002.
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, 10 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

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 5.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 51/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
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. 1897/2002
προσφορά η 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. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

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

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/2002 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (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

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
6 έως τις 9 Ιανουαρίου 2003 σε 156,00 EUR/t, στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/
2002.

Άρθρο 1

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, 10 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

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 8.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 52/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1898/2002
προσφορά η 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. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/2002 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. 1948/2002 (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

(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,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται
βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 6 έως τις 9 Ιανουαρίου 2003, σε 260,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/2002.
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, 10 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

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 11.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης 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 26,027 EUR/100 kg.
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, 10 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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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε την εκπλήρωση των όρων που καθορίζονται στο πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου, όσον αφορά την παράταση της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας
(2003/9/ΕΚ)
µειώνονται προοδευτικά· το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης συνδέεται µε τη συνολική ορθολογική διαχείριση και τη µείωση
του δυναµικού στην Τσεχική ∆ηµοκρατία.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο ε),
την απόφαση του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 2002, για την
υπογραφή και την προσωρινή εφαρµογή πρόσθετου πρωτοκόλλου
της ευρωπαϊκής συµφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός,
και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου, όσον αφορά την παράταση της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4
του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας,
το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας για την
εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου, όσον αφορά την παράταση της περιόδου που προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της ευρωπαϊκής
συµφωνίας, και ιδίως το άρθρο 3,

(3)

Η αρχική πενταετής περίοδος έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
1996.

(4)

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία ζήτησε να παραταθεί η προαναφερόµενη περίοδος τον Φεβρουάριο 1998.

(5)

Κρίνεται σκόπιµο να χορηγηθεί παράταση της εν λόγω
περιόδου για επιπλέον περίοδο οκτώ ετών, αρχής γενοµένης
από την 1η Ιανουαρίου 1997 ή µέχρι την ηµεροµηνία
ένταξης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ανάλογα µε το ποια θα προηγηθεί.

(6)

Για το σκοπό αυτό, πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής
συµφωνίας υπεγράφη από την Κοινότητα και την Τσεχική
∆ηµοκρατία στις 9 Οκτωβρίου 2002, και εφαρµόζεται προσωρινά από την ηµεροµηνία αυτή.

(7)

Το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου χορηγεί παράταση
της προαναφερόµενης περιόδου, µε την επιφύλαξη εκπλήρωσης των όρων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του
πρόσθετου πρωτοκόλλου.

(8)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πρόσθετου πρωτοκόλλου,
προϋπόθεση για την παράταση της προαναφερθείσας περιόδου αποτελεί η υποβολή από την Τσεχική ∆ηµοκρατία στην
Επιτροπή προγράµµατος αναδιάρθρωσης και επιχειρηµατικών
σχεδίων που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας και έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από την εθνική αρχή
παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων (Υπηρεσία προστασίας του οικονοµικού ανταγωνισµού).

(9)

Τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέµβριο 2002, η Τσεχική
∆ηµοκρατία υπέβαλε στην Επιτροπή πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και επιχειρηµατικά σχέδια, τα οποία αξιολογήθηκαν
και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία προστασίας του οικονοµικού ανταγωνισµού.

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

Η ευρωπαϊκή συµφωνία για την εγκαθίδρυση σύνδεσης
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών
τους, αφενός, και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου (1),
υπεγράφη στις 4 Οκτωβρίου 1993.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου
αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας, κατά τη διάρκεια των
πρώτων πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας
και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 σηµείο iii) του εν
λόγω άρθρου, η Τσεχική ∆ηµοκρατία µπορεί, κατ' εξαίρεση,
να χορηγεί, όσον αφορά τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα,
κρατικές ενισχύσεις για αναδιάρθρωση, υπό τον όρο ότι
τούτο οδηγεί στη βιωσιµότητα των ενισχυόµενων επιχειρήσεων στα πλαίσια κανονικών συνθηκών της αγοράς στο
τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης· το ποσό και η ένταση
των ενισχύσεων περιορίζονται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο για την αποκατάσταση της βιωσιµότητας και

(1) ΕΕ L 360 της 31.12.1994, σ. 2.
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Κατά συνέπεια, πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα
άρθρα 2 και 3 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συµφωνίας,

(10)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρόσθετου πρωτοκόλλου,
προϋπόθεση για την παράταση της προαναφερθείσας περιόδου αποτελεί η τελική αξιολόγηση από την Επιτροπή του
προγράµµατος αναδιάρθρωσης και των επιχειρηµατικών σχεδίων.

(12)

(11)

Η Επιτροπή πραγµατοποίησε τελική αξιολόγηση του
προγράµµατος αναδιάρθρωσης και των επιχειρηµατικών σχεδίων που υπέβαλε η Τσεχική ∆ηµοκρατία. Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι οι ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση
είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της βιωσιµότητας
ορισµένων επιχειρήσεων της τσεχικής βιοµηχανίας σιδήρου
και χάλυβα. Η αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι η εφαρµογή του
προγράµµατος και των σχεδίων αναδιάρθρωσης θα οδηγήσει
στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων στα πλαίσια κανονικών
συνθηκών αγοράς µέχρι το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης· ότι το ποσό και η ένταση των ενισχύσεων
περιορίζονται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο για
την επίτευξη αυτού του στόχου και ότι η ενίσχυση για την
αναδιάρθρωση της τσεχικής βιοµηχανίας σιδήρου και
χάλυβα θα σταµατήσει µέχρι το τέλος του 2003· ότι το
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης συνδέεται µε συνολική ορθολογική διαχείριση και µείωση του συνολικού παραγωγικού
δυναµικού στην Τσεχική ∆ηµοκρατία. Κατά συνέπεια, από
την αξιολόγηση προκύπτει το συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και τα επιχειρηµατικά σχέδια που
υπέβαλε η Τσεχική ∆ηµοκρατία πληρούν τις απαιτήσεις του
άρθρου 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της
ευρωπαϊκής συµφωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και τα επιχειρηµατικά σχέδια που
υπέβαλε στην Επιτροπή η Τσεχική ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε το
άρθρο 2 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συµφωνίας
για την εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
αφετέρου, όσον αφορά την παράταση της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της
ευρωπαϊκής συµφωνίας, πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8
παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2.

Βρυξέλλες, 10 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. S. MØLLER
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
σχετικά µε ένα συντονισµένο πρόγραµµα για τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων το 2003
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5556]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/10/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

Έχοντας υπόψη:
1.
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 89/397/EΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1989, σχετικά µε τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων (1), και ιδίως
το άρθρο 14 παράγραφος 3,

— να επιβεβαιώσουν ότι τα ελαιόλαδα φέρουν σαφή και
ορθή επισήµανση σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,

Ύστερα από τη γνωµοδότηση της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

— να αξιολογήσουν την ασφάλεια ορισµένων αλιευτικών
προϊόντων (την βακτηριολογική ασφάλεια των µαγειρεµένων καρκινοειδών και µαλακίων καθώς και το επίπεδο της
ισταµίνης στα είδη ψαριών των οικογενειών Scombridae,
Clupeidae, Engraulidae και Coryphaenidae).

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Είναι αναγκαίο, για λόγους εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, να ληφθούν µέτρα για συντονισµένα
προγράµµατα επιθεώρησης των τροφίµων σε κοινοτικό
επίπεδο, µε σκοπό τη βελτίωση της εναρµονισµένης εφαρµογής των επίσηµων ελέγχων από τα κράτη µέλη.

2.

Παρότι στην παρούσα σύσταση δεν καθορίζονται ποσοστά
δειγµατοληψίας ή/και επιθεώρησης, τα κράτη µέλη πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι αυτά επαρκούν για την επισκόπηση του εξεταζόµενου ζητήµατος στο εκάστοτε κράτος µέλος.

3.

Τα κράτη µέλη πρέπει να παρέχουν τις ζητούµενες πληροφορίες ακολουθώντας τη διάταξη των δελτίων καταγραφής που
παρέχονται στο παράρτηµα της παρούσας σύστασης, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αποσταλούν στην
Επιτροπή έως την 1η Μαΐου 2004 συνοδευόµενες από επεξηγηµατική έκθεση.

4.

Τα τρόφιµα που υποβάλλονται σε ανάλυση στο πλαίσιο του
προγράµµατος αυτού θα πρέπει να αναλύονται σε εργαστήρια
που συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της οδηγίας 93/99/EΟΚ. Ωστόσο, εάν στα κράτη µέλη δεν υπάρχουν
τα κατάλληλα εργαστήρια για ορισµένες αναλύσεις που περιλαµβάνονται στη σύσταση αυτή, τα κράτη µέλη µπορούν να
ορίσουν άλλα εργαστήρια που είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν τις αναλύσεις αυτές.

Τα προγράµµατα αυτά δίνουν έµφαση στη συµµόρφωση µε
την κοινοτική νοµοθεσία, στην προστασία της δηµόσιας
υγείας, στα συµφέροντα των καταναλωτών και στις θεµιτές
εµπορικές πρακτικές.

(3)

Το άρθρο 3 της οδηγίας 93/99/EΟΚ του Συµβουλίου, της
29ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά µε τα πρόσθετα µέτρα που
αφορούν τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων (2) απαιτεί από
τα εργαστήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας
89/397/EΟΚ να συµµορφώνονται µε τα κριτήρια της σειράς
ευρωπαϊκών προτύπων EN 45000, τα οποία τώρα έχουν
αντικατασταθεί από το πρότυπο EN ISO 17025:2000.

(4)

Τα αποτελέσµατα της ταυτόχρονης εφαρµογής εθνικών
προγραµµάτων και συντονισµένων προγραµµάτων ενδέχεται
να παράσχουν τις πληροφορίες και την πείρα που θα αποτελέσουν τη βάση για µελλοντικές δραστηριότητες ελέγχου
και για την εκπόνηση νοµοθεσίας,

(1) ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. 23.
(2) ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σ. 14.

Στη διάρκεια του 2003 τα κράτη µέλη πρέπει να διεξαγάγουν
επιθεωρήσεις και ελέγχους που να περιλαµβάνουν, όπου
ενδείκνυται, τη λήψη δειγµάτων και την ανάλυση των δειγµάτων αυτών σε εργαστήρια, µε σκοπό:
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Τα αποτελέσµατα των ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο
δελτίο καταχώρησης, υπόδειγµα του οποίου παρέχεται στο
παράρτηµα I της παρούσας σύστασης.

Επισήµανση ελαιολάδων

5.1. Πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος
Το 2001 εντοπίστηκε ένα πρόβληµα µόλυνσης από πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (PAH, π.χ. βενζοπυρένιο) στο χαµηλής ποιότητας λάδι που είναι γνωστό ως πυρηνέλαιο. Κατά τις έρευνές τους τα κράτη µέλη εντόπισαν ένα
πρόβληµα επισήµανσης για τις διάφορες ποιότητες ελαιολάδων, όπου επικρατούσε σύγχυση µεταξύ του πυρηνελαίου,
του ελαιόλαδου και του παρθένου ελαιόλαδου. Η σύγχυση
αυτή δυσχέρανε τη διαχείριση του προβλήµατος της εν λόγω
µόλυνσης. Βρέθηκαν λανθασµένες ή παραπλανητικές ετικέτες
προϊόντων όσον αφορά την ποιότητα του λαδιού στα
προϊόντα προς πώληση. Επιπλέον, εντοπίστηκε η πιθανότητα
παράνοµης ανάµιξης λαδιών χαµηλής ποιότητας µε προϊόντα
ανώτερης ποιότητας. Αυτή η κατάσταση όχι µόνον παραπλανεί
τους καταναλωτές αλλά επιπλέον αποτελεί και κίνδυνο για τη
δηµόσια υγεία, στην περίπτωση που το λάδι κατώτερης
ποιότητας είναι µολυσµένο.
Ο σκοπός αυτού του µέρους του προγράµµατος είναι να
εξακριβώσει ότι τα προϊόντα λαδιού από ελιές φέρουν σωστή
επισήµανση και να εξασφαλίσει ότι δεν γίνεται παράνοµη
ανάµιξη µε πιθανώς µολυσµένα, χαµηλότερης ποιότητας
λάδια, η οποία θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία
των καταναλωτών. Αυτό θα συµβάλει στη διαχείριση του κινδύνου από πιθανώς µολυσµένα λάδια ενώ παράλληλα θα
βοηθήσει την αποφυγή της παραπλάνησης των καταναλωτών.
5.2. ∆ειγµατοληψία και µέθοδος ανάλυσης
Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να διεξαγάγουν
ελέγχους, µεταξύ των οποίων και ελέγχους των σχετικών
εγγράφων όπου αυτό είναι δυνατό, αφενός στα σηµεία παραγωγής πριν από τη διάθεση στην αγορά και σε επίπεδο λιανικής πώλησης έτσι ώστε να καλύψουν τα προϊόντα προς
άµεση πώληση στους καταναλωτές και αφετέρου σε άλλα
κατάλληλα επίπεδα όπως η χονδρική πώληση, έτσι ώστε να
καλύψουν προϊόντα που προορίζονται για µαζική τροφοδοσία.
Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στο να επιβεβαιώσουν ότι η επισήµανση των ελαιολάδων είναι ακριβής όσον αφορά την
ποιότητα (ή τις ποιότητες) του ελαιόλαδου που περιέχεται στο
προϊόν, βάσει της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων (1), στον κανονισµό 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
22ας Σεπτεµβρίου 1966, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (2) και στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής της 13ης
Ιουνίου 2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου (3).
Πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα των προϊόντων και να αναλύονται για να προσδιοριστούν τα συστατικά του λαδιού,
βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 (4) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 796/2002 (5).
Το συνολικό επίπεδο δειγµατοληψίας επαφίεται στην κρίση
των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.
ΕΕ L 155 της 14.6.2002, σ. 27.
ΕΕ L 248 της 5.9.1991, σ. 1.
ΕΕ L 128 της 15.5.2002, σ. 8.
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6.

Ασφάλεια των αλιευτικών προϊόντων: βακτηριολογική ασφάλεια των µαγειρεµένων καρκινοειδών και µαλακίων.

6.1. Πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος
Η µικροβιολογική ποιότητα των µαγειρεµένων καρκινοειδών
και µαλακίων συχνά είναι οριακή. Τα προϊόντα αυτά κατά
κανόνα ευνοούν την ανάπτυξη µεγάλης ποικιλίας µικροοργανισµών. Επιπλέον, ορισµένα ειδικά χαρακτηριστικά της παραγωγής τους, όπως το µαγείρεµα επί των αλιευτικών σκαφών, η
ψύξη µε τη χρήση θαλασσινού νερού, οι εντατικοί χειρισµοί
και οι µακράς διαρκείας µεταφορές, αυξάνουν τις πιθανότητες
ανεπιθύµητης µικροβιολογικής µόλυνσης και περαιτέρω ανάπτυξης των εν λόγω µικροβίων.
Στην απόφαση 93/51/ΕΟΚ της Επιτροπής (6) καθορίζονται
ορισµένα µικροβιολογικά κριτήρια για τα προϊόντα αυτά. Σε
αυτά περιλαµβάνονται κριτήρια που αφορούν την παρουσία
Staphylococcus aureus και Salmonella στα τελικά προϊόντα,
καθώς και κριτήρια διαδικασίας για την Escherichia coli, για
θερµοανθεκτικά κολοβακτηρίδια και µεσόφιλα αερόβια βακτήρια. Πρόσφατα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο για
την υγεία του ανθρώπου που συνδέεται µε την παρουσία του
παθογόνου βακτηρίου Vibrio parahaemolyticus σε αυτό το
είδος προϊόντων. Ωστόσο, αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν επαρκείς επιστηµονικές πληροφορίες για τον καθορισµό κριτηρίου
στην κοινοτική νοµοθεσία που να αφορά αυτόν τον συνδυασµό παθογόνου παράγοντα/τροφίµου.
Ο σκοπός αυτού του µέρους του προγράµµατος είναι να διερευνήσει τη µικροβιολογική ασφάλεια των µαγειρεµένων καρκινοειδών και µαλακίων, έτσι ώστε να προωθήσει ένα υψηλό
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να συλλέξει πληροφορίες σχετικά µε τον επιπολασµό των παθογόνων και των
µικροοργανισµών-δεικτών.
6.2. ∆ειγµατοληψία και µέθοδος ανάλυσης
Οι έρευνες πρέπει να αφορούν τα µαγειρεµένα καρκινοειδή και
µαλάκια πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, στο στάδια
της παραγωγής και όταν βρίσκονται ήδη στην αγορά. Οι
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να λαµβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγµατα αυτών των προϊόντων, τόσο στο
στάδιο παραγωγής και στο στάδιο λιανικής πώλησης, µε
σκοπό τη διεξαγωγή δοκιµών για την ανίχνευση της παρουσίας της Salmonella, την καταµέτρηση των Staphylococcus
aureus και Escherichia coli καθώς και τη συνολική
καταµέτρηση του Vibrio parahaemolyticus. Τα δείγµατα,
αποτελούµενα από τουλάχιστον εκατό γραµµάρια έκαστο,
πρέπει να υφίστανται χειρισµούς κατά τρόπο υγειονοµικά
ορθό, να τοποθετούνται σε δοχεία υπό ψύξη και να στέλνονται αµέσως στο εργαστήριο για ανάλυση.
Το συνολικό επίπεδο δειγµατοληψίας επαφίεται στην κρίση
των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών.
(6) ΕΕ L 13 της 21.1.1993, σ. 11.
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Επιτρέπεται στα εργαστήρια να χρησιµοποιούν τη µέθοδο της
επιλογής τους, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο απόδοσής
τους είναι εφάµιλλο του επιδιωκόµενου στόχου. Ωστόσο, συστήνεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου ISO 6579
για την ανίχνευση της Salmonella, η πιο πρόσφατη εκδοχή
του προτύπου EN/ISO 6888-1,2 για τον Staphylococcus
aureus, η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου ISO 166491,2,3 για την Escherichia coli και η πιο πρόσφατη έκδοση
του προτύπου ISO 8914 µε την τεχνική του πλέον πιθανού
αριθµού (MPN) (1) για το Vibrio parahaemolyticus. Μπορούν
ακόµα να χρησιµοποιηθούν αντίστοιχες µέθοδοι αναγνωρισµένες από τις αρµόδιες αρχές.
Τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο δελτίο καταχώρησης, υπόδειγµα του οποίου παρέχεται στο παράρτηµα II της παρούσας σύστασης.
7.

Ασφάλεια των αλιευτικών προϊόντων: επίπεδα της ισταµίνης σε
ορισµένα είδη ψαριών.

7.1. Πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος
Η κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων που περιέχουν υψηλά
επίπεδα ισταµίνης µπορεί να προκαλέσει ασθένεια στους καταναλωτές. Η ισταµίνη και άλλες αµίνες διαµορφώνονται από
την ανάπτυξη ορισµένων βακτηρίων, ως αποτέλεσµα υπέρβασης των χρονικών ορίων διατήρησης ή της θερµοκρασίας
και λόγω µη υγιεινών πρακτικών κατά την αλίευση, αποθήκευση, µεταποίηση και διανοµή των αλιευτικών προϊόντων.
Ψάρια των οικογενειών Scombridae, Clupeidae, Engraulidae,
Coryphaenidae, µεταξύ των οποίων ο τόνος, οι σαρδέλες, το
σκουµπρί, το αυτί της θάλασσας κ.λπ., εµπλέκονται ως επί το
πλείστον σε αυτού του είδους την τροφική δηλητηρίαση,
λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε αµινοξεϊκή
ιστιδίνη, η οποία θεωρείται πρόδροµος της ισταµίνης. Στην
οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί καθορισµού των
υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη
διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (2), καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά τα αποδεκτά όρια
ισταµίνης, τη δειγµατοληψία και τις µεθόδους ανάλυσης.
Ο σκοπός αυτού του µέρους του προγράµµατος είναι να
επαληθεύσει ότι τα αλιευτικά προϊόντα που διατίθενται στην
αγορά δεν υπερβαίνουν τα όρια ισταµίνης που έχουν καθιερωθεί από την κοινοτική νοµοθεσία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(1) Πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια τεχνική 3 × 3 MPN µε αλκαλικό διάλυµα
πεπτόνης και άλατος (ASPW) ως µέσο εµπλουτισµού, κατά τον ακόλουθο τρόπο: παρασκευάστε ένα αρχικό εναιώρηµα 10-1 του τροφίµου
και δύο δεκαδικά του διαλύµατα (που να δίνουν εναιωρήµατα 10-2 και
10-3), χρησιµοποιώντας το ASPW ως µέσο αραίωσης. Για κάθε διάλυµα
προσθέστε 1 ml σε καθέναν από τρεις σωλήνες που περιέχουν 9 ml
µίας συγκέντρωσης ASPW. Οι διαδικασίες επώασης, υποκαλλιέργειας
και αναγνώρισης πρέπει να διεξάγονται όπως στο πρότυπο ISO 8914.
Σε οποιονδήποτε σωλήνα επιβεβαιώνεται η παρουσία V. parahaemolyticus το αποτελέσµατα θεωρείται ως θετικό. Στο παράρτηµα Β του προτύπου ISO 4831 παρατίθενται πίνακες για τη µέθοδο MPN. Με τον πολλαπλασιασµό του δείκτη MPN επί 10 υπολογίζεται ο V. parahaemolyticus ανά γραµµάριο.
2
( ) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15.
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7.2. ∆ειγµατοληψία και µέθοδος ανάλυσης
Τα κράτη µέλη πρέπει να διεξαγάγουν ελέγχους στις ιχθυόσκαλες και στις αγορές χονδρικής πώλησης, στις εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και στις επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι τα αλιευτικά προϊόντα
δεν υπερβαίνουν το αποδεκτό επίπεδο ισταµίνης, όπως αυτό
αναλύεται στη συνέχεια. Οι έλεγχοι πρέπει να αφορούν ψάρια
των οικογενειών Scombridae, Clupeidae, Engraulidae,
Coryphaenidae είτε φρέσκα είτε κατεψυγµένα, παρασκευασµένα, µεταποιηµένα ή διατηρηµένα.
Σύµφωνα µε την οδηγία 91/493/ΕΟΚ, πρέπει να λαµβάνονται
εννέα δείγµατα από κάθε παρτίδα. Αυτά πρέπει να πληρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— η µέση τιµή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 ppm,
— δύο δείγµατα µπορούν να εµφανίζουν τιµή ανώτερη των
100 ppm αλλά µικρότερη των 200 ppm,
— η τιµή κανενός δείγµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
200 ppm.
Ωστόσο, τα προϊόντα που έχουν υποστεί ενζυµατική επεξεργασία ωρίµανσης σε άλµη µπορούν να εµφανίζουν υψηλότερα
επίπεδα ισταµίνης, όχι όµως δύο φορές υψηλότερα από τις
προαναφερθείσες τιµές.
Οι αναλύσεις πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε αξιόπιστες
επιστηµονικά αναγνωρισµένες µεθόδους, όπως η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC).
Το συνολικό επίπεδο δειγµατοληψίας επαφίεται στην κρίση
των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο
δελτίο καταχώρησης, υπόδειγµα του οποίου παρέχεται στο
παράρτηµα III της παρούσας σύστασης.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/511/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους καταλόγους των
εργαστηρίων που έχουν εγκριθεί για να χειρίζονται ζωντανούς ιούς αφθώδους πυρετού
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5559]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/11/ΕΚ)
το σκοπό αυτό να πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές.
Επιπλέον, τα στοιχεία ορισµένων εργαστηρίων που απαριθµούνται στην οδηγία 85/511/ΕΟΚ τροποποιήθηκαν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

την οδηγία 85/511/EΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Νοεµβρίου
1985, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση
του αφθώδους πυρετού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Είναι συνεπώς, αναγκαίο να ενηµερωθούν οι κατάλογοι των
εργαστηρίων που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα A και
B της οδηγίας 85/511/EΟΚ.

(5)

Ως εκ τούτου, η οδηγία 85/511/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Λόγω της διακοπής της πρακτικής του συστηµατικού εµβολιασµού κατά του αφθώδους πυρετού στην Κοινότητα το
1991, έχει αυξηθεί η ευπάθεια των ζώων στην Κοινότητα ως
προς αυτήν τη νόσο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να
εξασφαλιστεί ότι οι χειρισµοί του σχετικού ιού στα εργαστήρια λαµβάνουν χώρα υπό συνθήκες ασφαλείας, προς αποφυγή της διάδοσης του ιού από αυτά, πράγµα που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων στην Κοινότητα.
Στην οδηγία 85/511/EΟΚ απαριθµούνται τα εθνικά και τα
ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί για να χειρίζονται ζωντανούς ιούς αφθώδους πυρετού. Βάσει της εν λόγω
οδηγίας, τα εργαστήρια αυτά υποχρεούνται να πληρούν τις
ελάχιστες προδιαγραφές που συνιστά ο οργανισµός τροφίµων και γεωργίας (FAO) των Ηνωµένων Εθνών.
Ορισµένα κράτη µέλη αποφάσισαν να διακόψουν το χειρισµό του ιού του αφθώδους πυρετού σε ορισµένα εργαστήρια, ενώ άλλα κράτη µέλη έχουν παράσχει τις εγγυήσεις που
είναι αναγκαίες ώστε τα εργαστήρια που έχουν εγκριθεί προς

(1) ΕΕ L 315 της 26.11.1985, σ. 11.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Tα παραρτήµατα A και B της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου αντικαθίστανται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί για να χειρίζονται ζωντανούς ιούς αφθώδους πυρετού για παραγωγή
εµβολίων
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Bayer AG, Köln

ΓΑΛΛΙΑ

Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
Εθνικά εργαστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί για να χειρίζονται ζωντανούς ιούς αφθώδους πυρετού
ΒΕΛΓΙΟ

Veterinary and Agrochemical Research Centre
CODA-CERVA-VAR, Uccle

∆ΑΝΙΑ

Danish Veterinary Institute, Department of Virology
Lindholm

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere,
— Anstaltsteil Tübingen
— Anstaltsteil Friedrich Loeffler Institute, Insel Riems

ΕΛΛΑ∆Α

Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού,
Αγία Παρασκευή Αττικής

ΙΣΠΑΝΙΑ

Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid

ΓΑΛΛΙΑ

Agence Francaise de Securite Sanitaire des Aliments (AFSSA)
— Laboratoire d’etudes et de recherches en pathologie bovine et hygiene des viandes,
Lyon
— Laboratoire d’etudes et de recherches en pathologie animale et zoonoses, MaisonAlfort

ΙΤΑΛΙΑ

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad

ΑΥΣΤΡΙΑ

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Institute for Animal Health, Pirbright»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 92/452/ΕΟΚ για την κατάρτιση των καταλόγων των οµάδων
συλλογής εµβρύων και των οµάδων παραγωγής εµβρύων οι οποίες έχουν εγκριθεί σε τρίτες χώρες για
την εξαγωγή εµβρύων βοοειδών στην Κοινότητα, όσον αφορά τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και
την Ελβετία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5560]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/12/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Οι αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των σχετικών χωρών
έχουν παράσχει στην Επιτροπή εγγυήσεις όσον αφορά τη
συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ και έχουν εγκρίνει επίσηµα τις σχετικές
οµάδες συλλογής για εξαγωγές προς την Κοινότητα.

(3)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 92/452/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Σεπτεµβρίου
1989, για τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων που διέπουν το
ενδοκοινοτικό εµπόριο και την εισαγωγή εµβρύων κατοικιδίων
βοοειδώνΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1., όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 94/113/EΚΕΕ L 53 της 24.2.1994, σ.
23., και ιδίως το άρθρο 8,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ελβετίας διαβίβασαν αίτηµα για
τροποποιήσεις στον κατάλογο που έχει καταρτιστεί µε την
απόφαση 92/452/ΕΟΚ της ΕπιτροπήςΕΕ L 250 της
29.8.1992, σ. 40., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 2002/637/ΕΚΕΕ L 206 της 3.8.2002, σ. 29., των
οµάδων που έχουν εγκριθεί επίσηµα στο έδαφός τους για
την εξαγωγή εµβρύων κατοικιδίων βοοειδών στην Κοινότητα.
«US

01WI098
E 1306

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα της απόφασης 92/452/ΕΟΚ:
1. Η σειρά για την οµάδα των ΗΠΑ no 96ID083 διαγράφεται.
2. Η σειρά για την οµάδα των ΗΠΑ no 01WI098 αντικαθίσταται
από τα εξής:

Dairyland Veterinary Practice
370 Flower Court
Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza»

3. Η ακόλουθη σειρά προστίθεται στις οµάδες των ΗΠΑ:
«US

02ID106
E 1107

Western Genetics, Inc.
2875 E. 3000 N.
Sugar City, ID 83448

Dr Galen B. Lusk»

4. Η ακόλουθη σειρά προστίθεται στις οµάδες της Ελβετίας:
«CH

CH-ET-1133

Embryotransfer Pokorny
Murtenstrasse 22
CH-3177 Laupen

Dr Eli Schipper
Dr Norbert Staüber»
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 31 Ιανουαρίου 2003.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
σχετικά µε την προσωρινή αποδοχή ίππων που συµµετέχουν στην προ-ολυµπιακή δοκιµαστική διοργάνωση στην Ελλάδα το έτος 2003
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5561]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/13/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/426/EΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, για τους ζωοϋγειονοµικούς όρους που διέπουν τη διακίνηση
και τις εισαγωγές ιπποειδών από τρίτες χώρες (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/160/EΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 19 σηµείo ii),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την απόφαση 92/260/EΟΚ της Επιτροπής, της
10ης Απριλίου 1992 σχετικά µε τους υγειονοµικούς όρους
και την υγειονοµική πιστοποίηση που απαιτούνται για την
προσωρινή αποδοχή καταχωρηµένων ίππων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/635/ΕΚ (4),
πρέπει να δίνονται εγγυήσεις ότι µη ευνουχισµένοι επιβήτορες ηλικίας άνω των 180 ηµερών δεν προκαλούν κινδύνους
εξάπλωσης της ιογενούς αρτηρίτιδας των ιπποειδών.

(1)

Εγγεγραµµένοι ίπποι που συµµετέχουν στην προ-ολυµπιακή
δοκιµαστική διοργάνωση στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τον
Αύγουστο του 2003, θα τελούν υπό την κτηνιατρική
επιτήρηση των αρµόδιων αρχών της Ελλάδας και της διοργανώτριας διεθνούς ιππικής οµοσπονδίας (∆ΙΟ).

(2)

Είναι πιθανό ορισµένοι επιβήτορες που έχουν προκριθεί για
τη συµµετοχή σε αυτή την υψηλού επιπέδου ιππική εκδήλωση να µην πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην
απόφαση 92/260/EΟΚ ως προς την ιογενή αρτηρίτιδα των
ιπποειδών.

(3)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραχωρηθεί παρέκκλιση από
τις ανωτέρω απαιτήσεις για όσους ίππους γίνονται προσωρινώς αποδεκτοί για την αθλητική αυτή εκδήλωση. Στην
παρέκκλιση θα πρέπει να τάσσονται προϋποθέσεις ώστε να
αποκλείεται τυχόν κίνδυνος εξάπλωσης της ιογενούς αρτηρίτιδας των ιπποειδών.

(4)

Τα µέτρα τα προβλεπόµενα στην παρούσα απόφαση συµφωνούν µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(5)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της 18.8.1990, σ. 42.
53 της 23.2.2002, σ. 37.
130 της 15.5.1992, σ. 67.
206 της 3.8.2002, σ. 20.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της απόφασης 92/260/
ΕΟΚ, τα κράτη µέλη επιτρέπουν την προσωρινή αποδοχή εγγεγραµµένων µη ευνουχισµένων επιβητόρων µε σκοπό τη συµµετοχή
στην προ-ολυµπιακή δοκιµαστική διοργάνωση στην Αθήνα, στην
Ελλάδα, τον Αύγουστο του 2003, χωρίς να απαιτούνται οι διασφαλίσεις οι προβλεπόµενες σχετικά στην υπόψη απόφαση όσον
αφορά την ιογενή αρτηρίτιδα των ιπποειδών, υπό τον όρο ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται στην παράγραφο 2.
2. Το υγειονοµικό πιστοποιητικό του ζώου που εκδίδεται
σύµφωνα µε το παράρτηµα II της απόφασης 92/260/ΕΟΚ ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Το τεύχος III στοιχείο ε), σηµείο v) του οικείου πιστοποιητικού,
σχετικά µε την ιογενή αρτηρίτιδα των ιπποειδών, διαγράφεται
από τον εντεταλµένο κτηνίατρο που υπογράφει το πιστοποιητικό.
β) Στο πιστοποιητικό προστίθενται τα ακόλουθα:
«Εγγεγραµµένος ίππος που έχει γίνει αποδεκτός σύµφωνα µε την
απόφαση 2003/13/ΕΚ της Επιτροπής (*)
(*) ΕΕ L 7 της 11.1.2003.»
γ) Στη δήλωση που επισυνάπτεται στο υπόψη πιστοποιητικό
προστίθενται τα ακόλουθα:
«Ο ίππος τον οποίο αφορά το παρόν πιστοποιητικό δεν θα
χρησιµοποιηθεί για αναπαραγωγή ή για τη συλλογή σπέρµατος
κατά τη διαµονή του σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν γίνει ρυθµίσεις για τη µεταφορά του ίππου εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καθυστέρηση µετά τη λήξη της προολυµπιακής δοκιµαστικής διοργάνωσης.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

11.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 7/87

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης 2001/783/EK όσον αφορά τις ζώνες προστασίας και εποπτείας για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου και τη θέσπιση κανόνων για τις µετακινήσεις ζώων για
άµεση σφαγή
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5562]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/14/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Κρίνεται σκόπιµο να θεσπιστούν διατάξεις για τις µετακινήσεις των ζώων που προορίζονται για σφαγή όταν ο κίνδυνος
επαφής µεταξύ των ζώων αυτών και των φορέων µπορεί να
αποκλεισθεί από το σηµείο εισόδου σε µη απαγορευµένη
ζώνη έως το σφαγείο.

(6)

Συνεπώς, η απόφαση 2001/783/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/75/EΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου
2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών µε µέτρα καταπολέµησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 12
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Βάσει της εξέλιξης της κατάστασης του καταρροϊκού
πυρετού του προβάτου σε τέσσερα κράτη µέλη, το 2001,
εξεδόθη η απόφαση 2001/783/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης
Νοεµβρίου 2001, για τις ζώνες προστασίας και εποπτείας
σε σχέση µε τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, καθώς
και για τη θέσπιση κανόνων για τις µετακινήσεις ζώων από
τις εν λόγω ζώνες (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την απόφαση 2002/906/ΕΚ (3).

(2)

Από τα αποτελέσµατα της επιδηµιολογικής έρευνας που
διεξήχθη στην Ισπανία, προκύπτει σαφώς ότι οι Βαλεαρίδες
νήσοι είναι απαλλαγµένες από τον καταρροϊκό πυρετό του
προβάτου και συνεπώς, µετά από την αίτηση της Ισπανίας,
πρέπει να διαγραφούν από το παράρτηµα Ι Β της απόφασης
2001/783/ΕΚ.

(3)

Λόγω του ότι ο ορότυπος 2 είναι ο µόνος ορότυπος που
κυκλοφορεί στις επαρχίες Isernia και Aquila, κρίνεται σκόπιµο η επιδηµιολογική κατάσταση των δύο αυτών επαρχιών
να θεωρείται ισοδύναµη µε εκείνη των επαρχιών Latium και
Toscanna. Ωστόσο, ύστερα από αίτηση της Ιταλίας, οι δύο
αυτές επαρχίες πρέπει να µεταφερθούν από το παράρτηµα I
A, που περιλαµβάνει τις περιοχές στις οποίες κυκλοφορούν
οι ορότυποι 2 και 9, στο παράρτηµα I Γ το οποίο αναφέρει
τις περιοχές στις οποίες κυκλοφορεί µόνο ο ορότυπος 2.

(4)

Το 2002, κατά τη διάρκεια της περιόδου δραστηριότητας
των φορέων και µετά τις εκστρατείες εµβολιασµού, η κυκλοφορία του ιού ήταν αµελητέα τόσο στις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτηµα I B όσο και στις περιοχές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I Γ. Συνεπώς, τα δύο αυτά
παραρτήµατα πρέπει να συγχωνευθούν διότι παρουσιάζουν
ισοδύναµη επιδηµιολογική κατάσταση.

(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.
(2) ΕΕ L 293 της 10.11.2001, σ. 42.
(3) ΕΕ L 313 της 16.11.2002, σ. 30.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2001/783/EΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, η τέταρτη περίπτωση διαγράφεται.
2. Στο άρθρο 5, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«α) Ή έχει αποδειχθεί ότι δεν κυκλοφόρησε ο ιός σε ακτίνα
τουλάχιστον 20 χλµ. γύρω από την εκµετάλλευση προέλευσης για τουλάχιστον 100 ηµέρες πριν από τη µεταφορά,
ή, όταν ο εµβολιασµός είναι υποχρεωτικός σε περιοχή που
είναι σηµαντική από επιδηµιολογική άποψη γύρω από τις
περιοχές προέλευσης των ζώων σε ποσοστό άνω του 80 %
και τα ζώα έχουν εµβολιασθεί τουλάχιστον πριν από 30
ηµέρες, διενεργείται ανάλυση κινδύνου κατά περίπτωση για
την ενδεχόµενη επαφή µεταξύ των ζώων και των φορέων
κατά τη µεταφορά µεταξύ του σηµείου εισόδου σε µη απαγορευµένη ζώνη και του σφαγείου, λαµβάνοντας υπόψη:
i) την απόσταση µεταξύ του σηµείου εισόδου στη µη
απαγορευµένη ζώνη και του σφαγείου και τα εντοµολογικά στοιχεία της διαδροµής,
ii) την περίοδο της ηµέρας κατά την οποία πραγµατοποιείται η µεταφορά σε σχέση µε τις ώρες δραστηριότητας των φορέων,
iii) την ενδεχόµενη χρήση εντοµοκτόνων σύµφωνα µε την
οδηγία 96/23/EΚ, της 29ης Απριλίου 1996, περί της
λήψης µέτρων ελέγχου για ορισµένες ουσίες και τα
κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και τα προϊόντα
τους (*)·
(*) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.»
3. Το παράρτηµα I αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις εµπορικές συναλλαγές για να τα καταστήσουν
σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση και δηµοσιοποιούν αµέσως και κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο τα θεσπιζόµενα
µέτρα. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(Ζώνες προστασίας και εποπτείας)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I A
Ιταλία:
Sicilia: Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Basilicata: Matera, Potenza
Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I B
Γαλλία:
Corse du sud, Haute Corse
Ιταλία:
Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano
Lazio: Viterbo, Latina, Frosinone, Roma
Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara
Molise: Isernia
Abruzzo: Aquila
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Γ
Ελλάδα: όλοι οι νοµοί»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
περί τροποποιήσεως της απόφασης 2002/613/ΕΚ ως προς τα εγκεκριµένα κέντρα συλλογής σπέρµατος
της Σλοβενίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5564]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/15/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

β) Στον τίτλο του παραρτήµατος IV προστίθεται η Σλοβενία.

Έχοντας υπόψη:

γ) Στο παράρτηµα V, προστίθενται για τη Σλοβενία οι ακόλουθες
σειρές:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Iουνίου
1990, για τον καθορισµό των απαιτήσεων υγειοννοµικού ελέγχου
που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εµπόριο και στις εισαγωγές σπέρµατος χοίρων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση
2000/39/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος
1, και το άρθρο 8 παράγραφος 1,

ISO

Αριθµός
έγκρισης

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
SI

SI593

Κέντρο συλλογής σπέρµατος χοιροειδών, Murska Sobota·
Γεωργικό και δασικό επιµελητήριο της
Σλοβενίας,
Κέντρο γεωργίας και δασοκοµίας της
Murska Sobota
Štefana Kovača 40
9000 Murska Sobota

SI

SI594

Κέντρο συλλογής σπέρµατος χοιροειδών, Ptuj·
Γεωργικό και δασικό επιµελητήριο της
Σλοβενίας,
Κέντρο γεωργίας και δασοκοµίας της
Ptuj
Ormoška cesta 28
2250 Ptuj

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την απόφαση 2002/613/ΕΚ της Επιτροπής (3) καταρτίζεται κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη
µπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές σπέρµατος κατοικίδιων
ζώων του χοιρείου είδους και κατάλογος κέντρων συλλογής
σπέρµατος από τις τρίτες χώρες που έχουν εγκριθεί να
εξάγουν προς την Κοινότητα.

(2)

Η Σλοβενία θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των
τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές µε
την απόφαση 2002/613/ΕΚ, µετά τις πραγµατοποιηθείσες
αποστολές της Επιτροπής και µε βάση την κατάσταση που
επικρατεί όσον αφορά την υγεία των ζώων στην εν λόγω
χώρα.

(3)

Οι αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Σλοβενίας έχουν
διαβιβάσει κατάλογο κέντρων συλλογής σπέρµατος επισήµως εγκεκριµένων για την εξαγωγή σπέρµατος χοίρων
προς την Κοινότητα.

(4)

(5)

Οι αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Σλοβενίας έχουν
παράσχει στην Επιτροπή εγγυήσεις σχετικά µε την τήρηση
των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας
90/429/ΕΟΚ, και τα εν λόγω κέντρα συλλογής έχουν εγκριθεί επισήµως για εξαγωγές προς την Κοινότητα.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2002/613/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
α) Στο παράρτηµα II προστίθεται η Σλοβενία.

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62.
(2) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 21.
(3) ΕΕ L 196 της 25.7.2002, σ. 45.

Ονοµασία και διεύθυνση του εγκεκριµένου
κέντρου

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 31 Ιανουαρίου 2003.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2000/159/ΕΚ σχετικά µε την προσωρινή έγκριση των σχεδίων καταλοίπων των τρίτων χωρών σύµφωνα µε την οδηγία 96/23/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5565]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/16/ΕΚ)
φασης 2000/159/ΕΚ. Η αξιολόγηση αυτών των σχεδίων
παρακολούθησης και οι επιπλέον πληροφορίες που ζήτησε η
Επιτροπή έδειξαν ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις της
παρακολούθησης των καταλοίπων σε αυτές τις τρίτες χώρες
όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα ή είδη ζώων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996,
περί της λήψης µέτρων παρακολούθησης για ορισµένες ουσίες και
τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και
κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των
αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο
29,
την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
1972, περί των υγειονοµικών προβληµάτων και των υγειονοµικών
µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου, προβείου, αιγείου και
χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων µε βάση το κρέας
προελεύσεως τρίτων χωρών (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 (3), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η απόφαση 2000/159/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε την προσωρινή έγκριση των
σχεδίων καταλοίπων των τρίτων χωρών σύµφωνα µε την
οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε
από την απόφαση 2002/336/ΕΚ (5) απαριθµεί τις τρίτες
χώρες που έχουν υποβάλει σχέδιο, καθορίζοντας τις εγγυήσεις που παρέχονται από καθεµία από αυτές όσον αφορά
τον έλεγχο των οµάδων καταλοίπων και ουσιών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/23/ΕΚ.

(1)

Ορισµένες τρίτες χώρες έχουν υποβάλει στην Επιτροπή
σχέδια παρακολούθησης των καταλοίπων για προϊόντα και
είδη που δεν αναφέρονταν αρχικά στο παράρτηµα της από-

(2)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

125 της 23.5.1996, σ. 10.
302 της 31.12.1972, σ. 28.
198 της 21.7.2001, σ. 11.
51 της 24.2.2000, σ. 30.
116 της 3.5.2002, σ. 51.

(3)

Εποµένως, η απόφαση 2000/159/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της απόφασης 2000/159/ΕΚ τροποποιείται όπως
καθορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα της απόφασης 2000/159/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
Οι σειρές που αφορούν τη Μπελίζ, την Εσθονία, τις Νήσους Φάλκλαντ, τη Μοζαµβίκη, τη Ναµίµπια, τη Νέα Καληδονία, την Ταϊβάν και τη Βενεζουέλα αντικαθίστανται από τις ακόλουθες σειρές:
Χώρα

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Χοιροειδή

Ιπποειδή

Πουλερικά

Υδατοκαλλιέργεια

BZ

Μπελίζ

EE

Εσθονία

FK

Νήσοι Φάλκλαντ

MZ

Μοζαµβίκη

NA

Ναµίµπια

X

NC

Νέα Καληδονία

X

TW

Ταϊβάν

X

VE

Βενεζουέλα

X

Γάλα

Αυγά

X

X

Κουνέλια

Άγρια
θηράµατα

Εκτρεφόµενα
θηράµατα

Μέλι

EL

Κωδικός
ISO

X
X

X

X

X (1)

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
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(1) Εξαγωγή ζώντων αλόγων για σφαγή (µόνο ζώα για παραγωγή τροφίµων).
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