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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 54/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης 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 14 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 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.

L 8/2

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

14.1.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 13ης 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
999

76,7
48,2
102,0
75,6

0707 00 05

052
628
999

135,2
151,4
143,3

0709 10 00

220
999

91,4
91,4

0709 90 70

052
204
999

92,5
165,0
128,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
999

52,4
54,6
55,4
54,1

0805 20 10

204
999

68,5
68,5

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

052
204
220
624
999

65,5
78,2
54,6
75,1
68,3

0805 50 10

052
220
600
999

76,2
81,2
79,7
79,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

41,6
97,8
106,8
128,1
93,6

0808 20 50

052
400
528
720
999

124,8
118,8
82,9
48,6
93,8

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. 55/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Ιανουαρίου 2003
για κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον
κάτοχό τους κατά την διάρκεια περιόδου τριών µηνών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της
12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (4).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1832/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι
διατάξεις για την κατάταξη του εµπορεύµατος που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας. αυτοί οι κανόνες εφαρµόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοµατολογία που την περιλαµβάνει, έστω και εν µέρει
ή µε την προσθήκη ενδεχοµένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νοµοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων µέτρων στο
πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών.

(3)

Κατ' εφαρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εµπόρευµα
που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγεί στον
αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 βάσει
των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιµο, οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες οι
οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
µελών σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων στην
συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός να µπορούν να

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
είναι συµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού
κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το εµπόρευµα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτηµένου
πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω
πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός µπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών.
Άρθρο 3
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, 13 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1.

Έτοιµο γεύµα, αποτελούµενο από τα ακόλουθα
δύο συστατικά µέρη, σε ξεχωριστή συσκευασία
έκαστο, το οποίο διατίθεται ως σύνολο για τη
λιανική πώληση:

α)
β)

Προµαγειρευµένο ρύζι (150 g)· και
Παρασκεύασµα κάρι (200 g) αποτελούµενο από
γάλα ινδικής καρύδας (72 %), κρέας κοτόπουλου
(20 %), µείγµα καρυκευµάτων (7 %), κιτρονέλλας
(0,5 %) και εκχύλισµα από αντσούγιες (0,5 %)

2.

Έτοιµο γεύµα, αποτελούµενο από τα ακόλουθα
δύο συστατικά µέρη, σε ξεχωριστή συσκευασία
έκαστο, το οποίο διατίθεται ως σύνολο για τη
λιανική πώληση:

α)
β)

Προµαγειρευµένο ρύζι (150 g)· και
Παρασκεύασµα κάρι (200 g) αποτελούµενο από
γάλα ινδικής καρύδας (65 %), κρέας κοτόπουλου
(14 %), µείγµα καρυκευµάτων (13,2 %), µελιτζάνες (3 %), βασιλικό (2,5 %) και εκχύλισµα από
αντσούγιες (2,3 %)

3.

Έτοιµο γεύµα, αποτελούµενο από τα ακόλουθα
δύο συστατικά µέρη, σε ξεχωριστή συσκευασία
έκαστο, το οποίο διατίθεται ως σύνολο για τη
λιανική πώληση:

α)
β)

Προµαγειρευµένο ρύζι (150 g)· και
Παρασκεύασµα κάρι (200 g) αποτελούµενο από
γάλα ινδικής καρύδας (65,4 %), κρέας κοτόπουλου (15,5 %), πατάτες (10 %), µείγµα καρυκευµάτων (7,1 %) και εκχύλισµα από αντσούγιες
(2 %)

4.

Έτοιµο γεύµα, αποτελούµενο από τα ακόλουθα
δύο συστατικά µέρη, σε ξεχωριστή συσκευασία
έκαστο, το οποίο διατίθεται ως σύνολο για τη
λιανική πώληση:

α)
β)

Προµαγειρευµένο ρύζι (150 g)· και
Παρασκεύασµα κάρι (200 g) αποτελούµενο από
γάλα ινδικής καρύδας (50 %), βοδινό κρέας
(20 %), πατάτες (15 %), µείγµα καρυκευµάτων
(7 %), αράπικα φιστίκια (3 %), εκχύλισµα από
αντσούγιες (3 %) και κρεµµύδια (2 %)

5. Προϊόν υπό µορφή σκόνης µε την ακόλουθη
σύνθεση (ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος):
– πρωτεΐνες
– – περιεχόµενο σε κολλαγόνο: 65
– υγρασία
– τέφρα (550 °C)

92
4
4

Το προϊόν, το οποίο είναι διαλυτό σε νερό, παρασκευάζεται από οστά µέσω υδρόλυσης. Χρησιµοποιείται για τη συγκράτηση του νερού, όπως για
παράδειγµα σε προϊόντα από κρέας

1904 90 10

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 3 (β) και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 1904, 1904 90 και 1904 90 10
Tο προϊόν αυτό είναι συσκευασµένο για τη λιανική
πώληση, σύµφωνα µε τον γενικό κανόνα 3 (β). Ο
ουσιώδης του χαρακτήρας προσδίδεται από το ρύζι
(κλάση 1904)

1904 90 10

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 3 (β) και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 1904, 1904 90 και 1904 90 10
Tο προϊόν αυτό είναι συσκευασµένο για τη λιανική
πώληση, σύµφωνα µε τον γενικό κανόνα 3 (β). Ο
ουσιώδης του χαρακτήρας προσδίδεται από το ρύζι
(κλάση 1904)

1904 90 10

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 3 (β) και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 1904, 1904 90 και 1904 90 10
Tο προϊόν αυτό είναι συσκευασµένο για τη λιανική
πώληση, σύµφωνα µε τον γενικό κανόνα 3 (β). Ο
ουσιώδης του χαρακτήρας προσδίδεται από το ρύζι
(κλάση 1904)

1904 90 10

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 3 (β) και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας και από το κείµενο των
κωδικών 1904, 1904 90 και 1904 90 10
Tο προϊόν αυτό είναι συσκευασµένο για λιανική
πώληση, σύµφωνα µε τον γενικό κανόνα 3 (β). Ο
ουσιώδης του χαρακτήρας προσδίδεται από το ρύζι
(κλάση 1904)

3504 00 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας και από το κείµενο των
κωδικών ΣΟ 3504 και 3504 00 00
∆εδοµένης της σύνθεσης του προϊόντος και έχοντας
υπόψη ότι προέρχεται από οστά, δεν είναι δυνατό να
θεωρηθεί ως εκχύλισµα κρέατος της κλάσης 1603.
∆εν µπορεί να θεωρηθεί επίσης ως ζελατίνη της
κλάσης 3503, δεδοµένης της περιεκτικότητάς του σε
κολλαγόνο και τέφρα
Λαµβανοµένης υπόψη της υψηλής περιεκτικότητας σε
πρωτεΐνες, το προϊόν έχει τα χαρακτηριστικά αποµονώµατος πρωτεϊνης (protein isolate) της κλάσης
3504
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 56/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Ιανουαρίου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος A3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης
Οκτωβρίου 2001, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1176/
2002 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2259/2002 της Επιτροπής (3)
προκήρυξε τη διεξαγωγή ενός διαγωνισµού για τον καθορισµό των ενδεικτικών ποσών επιστροφής και τις ενδεικτικές
ποσότητες των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος
A3, πλην αυτών που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας.
Σε συνάρτηση µε τις προσφορές που έχουν υποβληθεί,
πρέπει να καθοριστούν τα ανώτατα ποσά επιστροφής και τα
ποσοστά χορήγησης που έχουν σχέση µε τις προσφορές που
πραγµατοποιούνται στο επίπεδο των εν λόγω ανωτάτων
ποσών.

(3)

Για τις τοµάτες, τα πορτοκάλια, τα λεµόνια, και τα µήλα, το
ανώτατο ποσό που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση των
πιστοποιητικών µέχρι την ενδεικτική ποσότητα, εντός των
ορίων των προαναφερθεισών ποσοτήτων, δεν είναι ανώτερο
κατά µιάµιση φορά του ποσού της ενδεικτικής επιστροφής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις τοµάτες, τα πορτοκάλια, τα λεµόνια και τα µήλα, το µέγιστο
ποσό επιστροφής και το ποσοστό χορήγησης που έχουν σχέση µε
το διαγωνισµό που έχει προκηρυχθεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2259/2002, αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.
(2) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 69.
(3) ΕΕ L 344 της 19.12.2002, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μέγιστο ποσό επιστροφής
(σε ευρώ/τόνο καθαρού βάρους)

Ποσοστό χορήγησης για τις ζητηθείσες ποσότητες στο επίπεδο του ανώτατου ποσού επιστροφής

Τοµάτες

20

100 %

Πορτοκάλια

23

91 %

Λεµόνια

18

41 %

Μήλα

11

9%

Προϊόν

14.1.2003
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συµβουλίου ώστε να καταχωρηθεί η deltamethrin
ως δραστική ουσία
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Από τις διάφορες εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν προέκυψε ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την
deltamethrin µπορεί να πληρούν γενικά τις απαιτήσεις που
θεσπίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις οι
οποίες εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς στις
εκθέσεις ανασκόπησης της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, είναι
σκόπιµο να καταχωρηθεί η deltamethrin στο παράρτηµα Ι,
ώστε να εξασφαλιστεί ότι σε όλα τα κράτη µέλη οι άδειες
για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική
αυτή ουσία µπορούν να χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

(6)

Η έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής απαιτείται για την
ορθή εφαρµογή, από τα κράτη µέλη, διαφόρων µερών των
ενιαίων αρχών που θεσπίζονται στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ.
Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθεί ότι η οριστικοποιηµένη
έκθεση ανασκόπησης, εκτός από τα στοιχεία εµπιστευτικού
χαρακτήρα, παραµένει διαθέσιµη ή καθίσταται διαθέσιµη από
τα κράτη µέλη για να την συµβουλεύεται οποιοδήποτε
ενδιαφερόµενο µέρος.

(7)

Πριν από την καταχώρηση µιας δραστικής ουσίας στο
παράρτηµα I, πρέπει να µεσολαβήσει ένα εύλογο χρονικό
διάστηµα που θα επιτρέψει στα κράτη µέλη και στα ενδιαφερόµενα µέρη να προετοιµαστούν για να ανταποκριθούν στις
νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την καταχώρηση.

(8)

Μετά την καταχώρηση, απαιτείται µια εύλογη χρονική περίοδος εντός της οποίας τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόσουν
τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά µε τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την deltamethrin και, ειδικότερα, να επανεξετάσουν τις υφιστάµενες άδειες
και να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι όροι σχετικά µε την
deltamethrin που ορίζονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ. Θα πρέπει να προβλεφθεί µακρύτερη χρονική
περίοδος εντός της οποίας µπορεί να υποβληθεί και αξιολογηθεί ένας πλήρης φάκελος για κάθε φυτοπροστατευτικό
προϊόν σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ.

(9)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί αναλόγως η
οδηγία 91/414/EΟΚ.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 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 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/
81/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της
11ης ∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε τον καθορισµό των
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του πρώτου σταδίου του
προγράµµατος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8
παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (4), θεσπίζει κατάλογο δραστικών
ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πρέπει να αξιολογηθούν ενόψει της ενδεχόµενης καταχώρησής τους στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ο κατάλογος αυτός
περιλαµβάνεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 1994, για τον καθορισµό των
δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
των εισηγουµένων κρατών µελών για την εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2230/95 (6), και
συµπεριλαµβάνει την deltamethrin.

(1)

(2)

Για την deltamethrin αξιολογήθηκαν οι επενέργειες στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, σύµφωνα µε τις διατάξεις που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92,
για µια σειρά χρήσεων που προτάθηκαν από τους κοινοποιούντες φορείς. Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94, η
Σουηδία ορίστηκε ως κράτος µέλος εισηγητής. Η Σουηδία
υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 6 Οκτωβρίου 1998, τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης και τις συστάσεις, σύµφωνα µε
το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(3)

Η ανωτέρω έκθεση αξιολόγησης έχει εξετασθεί από τα κράτη
µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής
για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. Η εν λόγω
ανασκόπηση οριστικοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2002
υπό τη µορφή της έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για
την deltamethrin.
Από την ανασκόπηση δεν προέκυψαν εκκρεµή θέµατα ή
προβλήµατα τα οποία να απαιτούν τη γνωµοδότηση της
επιστηµονικής επιτροπής φυτών.

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

230 της
276 της
366 της
259 της
107 της
225 της

19.8.1991, σ. 1.
12.10.2002, σ. 28.
15.12.1992, σ. 10.
13.10.2000, σ. 27.
28.4.1994, σ. 8.
22.9.1995, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/EΟΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη τηρούν διαθέσιµες τις εκθέσεις ανασκόπησης για
την deltamethrin, εκτός από τα εµπιστευτικού χαρακτήρα στοιχεία
κατά την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, για να
τις συµβουλεύονται τα ενδιαφερόµενα µέρη ή τις θέτουν στη
διάθεσή τους µετά από ειδική αίτηση.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 30 Απριλίου
2004, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Μαΐου 2004.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

14.1.2003

2. Τα κράτη µέλη για κάθε εγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό
προϊόν που περιέχει deltamethrin είτε ως τη µόνη δραστική ουσία
είτε µαζί µε άλλες δραστικές ουσίες οι οποίες περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, το αργότερο µέχρι τις 31
Οκτωβρίου 2003, αξιολογούν εκ νέου το προϊόν σύµφωνα µε τις
ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτηµα VI της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, βάσει φακέλου που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του παραρτήµατος III της οδηγίας αυτής. Με βάση την αξιολόγηση
αυτή, τα κράτη µέλη αποφασίζουν εάν το προϊόν πληροί τους
όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Εφόσον είναι αναγκαίο, τροποποιούν ή ανακαλούν την άδεια, το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2007.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2003.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 4
1.
Τα κράτη µέλη επανεξετάζουν τις άδειες για κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει deltamethrin για να εξασφαλίσουν
ότι πληρούνται οι όροι σχετικά µε την deltamethrin που ορίζονται
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Εφόσον είναι αναγκαίο
τροποποιούν ή ανακαλούν την άδεια, το αργότερο στις 30 Απριλίου 2004.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο τέλος του πίνακα του παραρτήµατος I της οδηγίας 91/414/ΕΚ προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές:

Αριθ.

Deltamethrin
CAS No 52918-63-5
CIPAC No 333

Ονοµασία IUPAC

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimethylcyclopropane carboxylate

Καθαρότητα (1)

980 g/kg

Έναρξη ισχύος

Λήξη της καταχώρησης

1 Νοεµβρίου 2003

31 Οκτωβρίου 2013

Ειδικοί όροι

Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνον ως εντοµοκτόνο.
Για την εφαρµογή των ενιαίων αρχών του παραρτήµατος VI πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη τα συµπεράσµατα της έκθεσης ανασκόπησης για την
deltamethrin, και ιδίως των προσαρτηµάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και
την υγεία των ζώων στις 18 Οκτωβρίου 2002. Στη συνολική αυτή
εκτίµηση τα κράτη µέλη:

— θα πρέπει να παρατηρούν την κατάσταση ως προς την οξεία έκθεση
των καταναλωτών µέσω της τροφής, ενόψει µελλοντικών αναθεωρήσεων των ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων,
— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των
υδρόβιων οργανισµών, των µελισσών και των µη στοχευόµενων αρθροπόδων, και πρέπει να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης
της αδείας περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, µέτρα άµβλυνσης του
κινδύνου.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ασφάλεια
του χειριστή και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της
αδείας περιλαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα προστασίας,

(1) Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.»
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Κοινή ονοµασία και αριθµοί
ταυτοποίησης
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης ∆εκεµβρίου 2002
για την ισοδυναµία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που διενεργούνται σε τρίτες χώρες και την ισοδυναµία των σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/17/ΕΚ)
µε τα συστήµατα του ΟΟΣΑ για την πιστοποίηση των ποικιλιών των σπόρων προς σπορά που προορίζονται για διεθνές
εµπόριο. Οι ίδιοι κανόνες προβλέπουν επίσης δειγµατοληψίες και δοκιµές των σπόρων προς σπορά σύµφωνα µε τις
µεθόδους της διεθνούς ένωσης δοκιµών σπόρων προς σπορά
(ISTA) ή, όταν είναι σκόπιµο, σύµφωνα µε τους κανόνες της
ένωσης επίσηµων αναλυτών σπόρων προς σπορά (AOSA).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1),
και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,
την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων δηµητριακών προς σπορά (2), και
ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,

(3)

Η εξέταση αυτών των κανόνων και του τρόπου µε τον οποίο
εφαρµόζονται στις εν λόγω τρίτες χώρες έδειξε ότι οι καλλιεργητικοί έλεγχοι των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών
πληρούν τους όρους που θεσπίζονται από τις οδηγίες 66/
401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ. Οι
εθνικές διατάξεις που διέπουν τους σπόρους προς σπορά
που συγκοµίζονται και ελέγχονται στις χώρες αυτές παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των
σπόρων προς σπορά και τις ρυθµίσεις για την εξέτασή τους,
για την εξασφάλιση της αναγνώρισης των σπόρων προς
σπορά, για τη σήµανση και για τον έλεγχό τους, µε τις
διατάξεις που εφαρµόζονται στους σπόρους προς σπορά οι
οποίοι συγκοµίζονται και ελέγχονται εντός της Κοινότητας,
µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται επιπλέον όροι για τις
σποροπαραγωγικές καλλιέργειες και τους παραγόµενους
σπόρους προς σπορά, ιδίως όσον αφορά την επισήµανση
των συσκευασιών.

(4)

Η απόφαση 95/514/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Νοεµβρίου 1995, για την ισοδυναµία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που διενεργούνται
σε τρίτες χώρες και την ισοδυναµία των σπόρων προς σπορά
που παράγονται σε τρίτες χώρες (5) προβλέπει ότι, για µια
περιορισµένη χρονική περίοδο, οι καλλιεργητικοί έλεγχοι
που, σε ορισµένες τρίτες χώρες, διενεργούνται σε σποροπαραγωγικές καλλιέργειες ορισµένων ειδών θεωρούνται ισοδύναµοι µε τους καλλιεργητικούς ελέγχους που διενεργούνται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία και ότι οι σπόροι
προς σπορά ορισµένων ειδών που παράγονται σε αυτές τις
χώρες θεωρούνται ισοδύναµοι µε τους σπόρους προς σπορά
που παράγονται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.

την οδηγία 2002/54/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά (3), και ιδίως το
άρθρο 23 παράγραφος 1,
την οδηγία 2002/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου
1969, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (4), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Οι κανόνες για τον επίσηµο έλεγχο των σπόρων προς σπορά
στην Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βουλγαρία, τον Καναδά,
τη Χιλή, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κροατία,
την Ουγγαρία, το Ισραήλ, τη Λετονία, το Μαρόκο, τη Νέα
Ζηλανδία, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Τουρκία, τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
την Ουρουγουάη, τη Γιουγκοσλαβία και τη Νότιο Αφρική
προβλέπουν επίσηµους καλλιεργητικούς ελέγχους που
πρέπει να διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου
παραγωγής των σπόρων προς σπορά.
Οι προαναφερόµενοι κανόνες προβλέπουν καταρχήν ότι οι
σπόροι προς σπορά είναι δυνατόν να πιστοποιούνται επίσηµα
και οι συσκευασίες τους να σφραγίζονται επίσηµα σύµφωνα

(1) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/64/ΕΚ (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 60).
(2) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 1309/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/64/ΕΚ.
(3) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 12.
(4) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/68/ΕΚ (ΕΕ L 195 της 24.7.2002, σ. 32).

(5) EE L 296 της 9.12.1995, σ. 34· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/276/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 96 της
13.4.2002, σ. 28).
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(5)

∆εδοµένου ότι η απόφαση 95/514/ΕΚ λήγει στις 31
∆εκεµβρίου 2002, θα πρέπει να θεσπιστεί νέα απόφαση, της
οποίας το πεδίο εφαρµογής θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να
περιλαµβάνει ειδικότερα και την Εσθονία, τη Λετονία και τη
Γιουγκοσλαβία.

(6)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να περιοριστεί σε πέντε έτη η
ισχύς της ισοδυναµίας που αναγνωρίζεται δυνάµει της
παρούσας απόφασης.

(7)

Θα πρέπει να περιληφθούν στην παρούσα απόφαση συγκεκριµένοι κανόνες όσον αφορά την αλλαγή ετικέτας και του
συστήµατος σφράγισης εντός της Κοινότητας, οι οποίοι θα
ενσωµατώνουν κανόνες παρόµοιους εκείνων που προέβλεπε
η απόφαση 86/110/ΕΟΚ (1), η οποία δεν ισχύει πλέον.

(8)

Η υφιστάµενη νοµοθεσία προβλέπει ήδη υποχρέωση να
αναφέρεται εάν οι σπόροι που διατίθενται στην αγορά της
Κοινότητας, περιλαµβανοµένων των σπόρων οι οποίοι δεν
έχουν πιστοποιηθεί οριστικά, έχουν υποστεί χηµική επεξεργασία ή εάν η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενετικά. Είναι σκόπιµο να προβλεφθούν λεπτοµερείς κανόνες για τις ακριβείς
αναφορές που πρέπει να περιλαµβάνονται στις ετικέτες των
πιστοποιηµένων σπόρων που εισάγονται βάσει της παρούσας
απόφασης. Είναι επίσης σκόπιµο οι κανόνες αυτοί να αντικατοπτρίζουν τους κανόνες που προβλέπονται στην απόφαση
95/514/ΕΚ. Στο µέλλον, θα πρέπει να επικαιροποιούνται τα
παραρτήµατα της παρούσας απόφασης ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εισαγόµενοι σπόροι υπόκεινται σε απαιτήσεις ισοδύναµες προς οιονδήποτε νέο κανόνα ενδέχεται να εισαχθεί,
ιδίως όσον αφορά τους σπόρους οι οποίοι δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά.

(9)

Πρέπει να θεσπιστούν ορισµένες τροποποιήσεις των
παραρτηµάτων της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2),
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απαριθµούνται στο εν λόγω παράρτηµα, εξαιρουµένων των γενεών
σπόρων που είναι προγενέστερες των βασικών σπόρων, θεωρούνται
ισοδύναµοι µε τους σπόρους που είναι σύµφωνοι µε τις οδηγίες
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ, εάν
πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το µέρος Β του
παραρτήµατος ΙΙ.

Άρθρο 3
1. Όταν η «αλλαγή ετικέτας και του συστήµατος σφράγισης»,
όπως αναφέρουν τα συστήµατα του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), γίνεται στην Κοινότητα, εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι οδηγίες 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ, που αφορούν την εκ
νέου σφράγιση των συσκευασιών σπόρων προς σπορά που έχουν
παραχθεί στην Κοινότητα.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των κανόνων του
ΟΟΣΑ που διέπουν τις εργασίες αυτές.
2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται αλλαγή ετικέτας και του συστήµατος σφράγισης ισοδύναµων σπόρων εντός της Κοινότητας,
χρησιµοποιούνται ετικέτες ΕΚ µόνον:
α) εάν οι σπόροι που παράγονται στα κράτη µέλη και οι σπόροι
της ίδιας ποικιλίας και της ίδιας κατηγορίας, που παράγονται σε
τρίτες χώρες, αναµειγνύονται για να βελτιωθεί η βλαστική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι:
— το µείγµα είναι οµοιογενές και
— στην ετικέτα αναφέρεται κάθε χώρα παραγωγής, ή
β) για µικρές συσκευασίες ΕΚ, όπως ορίζονται από τις οδηγίες 66/
401/ΕΟΚ ή 2002/54/ΕΚ.

Άρθρο 4
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Οι τροποποιήσεις των παραρτηµάτων, εξαιρουµένων εκείνων που
αφορούν τη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήµατος Ι, θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 5.

Άρθρο 1
Οι καλλιεργητικοί έλεγχοι των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών
των ειδών που προσδιορίζονται από το παράρτηµα Ι, οι οποίοι διενεργούνται στις τρίτες χώρες που απαριθµούνται στο εν λόγω
παράρτηµα, εξαιρουµένων των γενεών σπόρων προγενέστερων των
βασικών σπόρων, θεωρούνται ισοδύναµοι προς τους καλλιεργητικούς ελέγχους που διενεργούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες 66/401/
ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ, εφόσον:
α) διενεργούνται επισήµως από τις αρχές που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι ή υπό την επίσηµη επίβλεψη των αρχών αυτών·
β) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το µέρος Α
του παραρτήµατος ΙΙ.
Άρθρο 2
Οι σπόροι των ειδών που προσδιορίζονται στο παράρτηµα Ι, οι
οποίοι παράγονται στις τρίτες χώρες που απαριθµούνται στο εν
λόγω παράρτηµα και πιστοποιούνται επίσηµα από τις αρχές που
(1) ΕΕ L 93 της 8.4.1986, σ. 23.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Άρθρο 5
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την µόνιµη επιτροπή σπόρων
προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/
ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4
της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε έναν µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007.
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Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
M. FISCHER BOEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Χώρες, αρχές και είδη

Χώρα

Αρχή

Είδη που αναφέρονται από τις ακόλουθες
οδηγίες

1

2

3

Αργεντινή

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Αυστραλία

A.F.F.A. Grains Section, Canberra

66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Βουλγαρία

Executive Agency for variety testing, field inspection and seed control, Sofia

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Καναδάς

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Χιλή

Servicio Agricola y Ganadero, Santiago

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Central Institute for Supervising and Testing in
Agriculture, Praha

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Εσθονία

Estonian Plant Production Inspectorate, Saku, Harjumaa,

66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ, εκτός των Zea mays
και Sorghum spp.
2002/57/ΕΚ

Κροατία

State Institute for Seed and Seedlings, Osijek

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Ουγγαρία

National Institute for Agricultural Quality Control, Budapest

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Ισραήλ

Ministry of Agriculture, Bet-Dagan

66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Λετονία

Ministry of Agriculture, Riga

66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ

Μαρόκο

Service de Controle des Semences et des Plants,
Rabat

66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Νέα Ζηλανδία

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Πολωνία

Seed Inspection Service General Inspectorate,
Warszawa

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ — εκτός του Zea mays
2002/57/ΕΚ
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Χώρα

Αρχή

Είδη που αναφέρονται από τις ακόλουθες
οδηγίες

1

2

3

Ρουµανία

Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Bucuresti

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Σλοβενία

Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Ljubljana

66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Σλοβακία

Central Control and Testing Institute in Agriculture, Bratislava

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Τουρκία

Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

USDA, Beltsville, Maryland

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Ουρουγουάη

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca,
Montevideo

66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Γιουγκοσλαβία

Federal Ministry of Economic and Internal Trade,
Belgrade

2002/54/ΕΚ
66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ
2002/57/ΕΚ

Νότια Αφρική

National Department of Agriculture, Pretoria

66/401/ΕΟΚ
66/402/ΕΟΚ — µόνον ως προς τα
Zea mays και Sorghum spp.
2002/57/ΕΚ

14.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
A. Προϋποθέσεις σχετικές µε τους καλλιεργητικούς ελέγχους σε σποροπαραγωγικές καλλιέργειες που διενεργούνται
σε τρίτες χώρες
1.

Οι καλλιεργητικοί έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες εφαρµογής των συστηµάτων του
ΟΟΣΑ για την πιστοποίηση της ποικιλίας των σπόρων που προορίζονται για το διεθνές εµπόριο, ήτοι των ακόλουθων
σπόρων:
— σπόροι ζαχαρότευτλων και σπόροι κτηνοτροφικών τεύτλων, στην περίπτωση των σπόρων Beta vulgaris, που αναφέρει η οδηγία 2002/54/ΕΚ,
— σπόροι ποωδών και ψυχανθών, στην περίπτωση των ειδών που αναφέρει η οδηγία 66/401/ΕΟΚ,
— σπόροι σταυρανθών και σπόροι άλλων ελαιούχων και κλωστικών φυτών, στην περίπτωση των ειδών τα οποία αναφέρουν οι οδηγίες 66/401/ΕΟΚ και 2002/57/ΕΚ,
— σπόροι δηµητριακών, στην περίπτωση των σπόρων των ειδών τα οποία αναφέρει η οδηγία 66/402/ΕΟΚ, εκτός από
τους σπόρους Zea mays και Sorghum spp.,
— σπόροι αραβοσίτου και sorghum, στην περίπτωση των σπόρων Zea mays και Sorghum spp., που αναφέρει η
οδηγία 66/402/ΕΟΚ.

2.

Οι σπόροι που δεν έχουν πιστοποιηθεί τελικά πρέπει να συσκευάζονται σε επίσηµα κλειστές συσκευασίες οι οποίες
φέρουν ειδική ετικέτα που προβλέπεται για αυτόν τον σκοπό από τον ΟΟΣΑ.

3.

Οι σπόροι που δεν έχουν πιστοποιηθεί τελικά πρέπει να συνοδεύονται, µε την επιφύλαξη του πιστοποιητικού που
προβλέπεται από τα συστήµατα του ΟΟΣΑ, από ένα επίσηµο πιστοποιητικό που περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
— τον αριθµό αναφοράς των σπόρων που χρησιµοποιήθηκαν για τη σπορά του αγρού και το όνοµα του κράτους
µέλους ή της τρίτης χώρας που έχουν πιστοποιήσει αυτό το σπόρο,
— την καλλιεργηθείσα έκταση,
— την ποσότητα των σπόρων,
— τη διαβεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες από τις οποίες
προέρχονται οι σπόροι.

B. Προϋποθέσεις σχετικές µε τους σπόρους προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες
1.

Οι σπόροι προς σπορά πιστοποιούνται επίσηµα και οι συσκευασίες τους σφραγίζονται επίσηµα και διατίθενται στο εµπόριο σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες για την εφαρµογή των συστηµάτων του ΟΟΣΑ για την πιστοποίηση των ποικιλιών των σπόρων προς σπορά που προορίζονται για το διεθνές εµπόριο ως ακολούθως: οι σποροµερίδες πρέπει να
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα εν λόγω συστήµατα του ΟΟΣΑ:
— σπόροι ζαχαρότευτλων και σπόροι κτηνοτροφικών τεύτλων, στην περίπτωση των σπόρων Beta vulgaris που αναφέρει η οδηγία 2002/54/ΕΚ,
— σπόροι ποωδών και ψυχανθών, στην περίπτωση των ειδών που αναφέρει η οδηγία 66/401/ΕΟΚ,
— σπόροι σταυρανθών και σπόροι άλλων ελαιούχων και κλωστικών φυτών, στην περίπτωση των ειδών τα οποία αναφέρουν οι οδηγίες 66/401/ΕΟΚ και 2002/57/ΕΚ,
— σπόροι δηµητριακών, στην περίπτωση των σπόρων των ειδών που αναφέρει η οδηγία 66/402/ΕΟΚ, εκτός από τους
σπόρους Zea mays και Sorghum spp.,
— σπόροι αραβοσίτου και sorghum, στην περίπτωση των σπόρων Zea mays και Sorghum spp., που αναφέρει η
οδηγία 66/402/ΕΟΚ.
Εξάλλου, οι σπόροι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των κοινοτικών κανόνων, εκτός από εκείνες που αφορούν την
ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας.

2.

Οι σπόροι προς σπορά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1. Οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, περιλαµβάνονται στις ακόλουθες οδηγίες:
— οδηγία 66/401/ΕΟΚ, παράρτηµα II,
— οδηγία 66/402/ΕΟΚ, παράρτηµα II,
— οδηγία 2002/54/ΕΚ, παράρτηµα I σηµείο B,
— οδηγία 2002/57/ΕΚ, παράρτηµα II.
2.2. Για τους σκοπούς της εξέτασης που διενεργείται προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων, τα
δείγµατα λαµβάνονται επίσηµα σύµφωνα µε τους κανόνες του ISTA, το δε βάρος τους είναι σύµφωνο µε το βάρος που
προβλέπεται από τις µεθόδους αυτές, αφού ληφθούν υπόψη τα οριζόµενα από τις ακόλουθες οδηγίες:
— οδηγία 66/401/ΕΟΚ, παράρτηµα ΙΙΙ, στήλες 3 και 4,
— οδηγία 66/402/ΕΟΚ, παράρτηµα ΙΙΙ, στήλες 3 και 4,
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— οδηγία 2002/54/ΕΚ, παράρτηµα II, δεύτερη γραµµή,
— οδηγία 2002/57/ΕΚ, παράρτηµα III, στήλες 3 και 4.
2.3. Η εξέταση διενεργείται επισήµως σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίζονται βάση µε τους κανόνες του ISTA.
2.4. Κατά παρέκκλιση των σηµείων 2.2 και 2.3, η δειγµατοληψία και οι δοκιµές των σπόρων προς σπορά επιτρέπεται να
διεξάγονται σύµφωνα µε την «πειραµατική παρέκκλιση για τη δειγµατοληψία και την ανάλυση σπόρων προς σπορά» που
ορίζεται από το παράρτηµα V σηµείο A της απόφασης που εξεδόθη στις 28 Σεπτεµβρίου 2000 από το συµβούλιο του
ΟΟΣΑ για τα συστήµατα του ΟΟΣΑ για την πιστοποίηση των ποικιλιών ή των ελέγχων των σπόρων προς σπορά που
προορίζονται για το διεθνές εµπόριο.
3.

Οι σπόροι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις, όσον αφορά τη σήµανση των συσκευασιών:

3.1. Πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
— µνεία του ότι οι σπόροι πληρούν τις προϋποθέσεις των κοινοτικών κανόνων εκτός από εκείνες που αφορούν την
ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας, η οποία διατυπώνεται ως εξής: «κανόνες και προδιαγραφές ΕΚ»,
— µνεία του ότι διενεργήθηκαν δειγµατοληπτικός έλεγχος και δοκιµές των σπόρων σύµφωνα µε τις χρησιµοποιούµενες
διεθνείς µεθόδους, η οποία διατυπώνεται ως εξής: «∆ειγµατοληψία και ανάλυση σύµφωνα µε τους κανόνες του
ISTA για το πορτοκαλί ή πράσινο δελτίο διενεργηθείσα από … (όνοµα ή αρχικά του κέντρου ελέγχου σπόρων
ISTA)»,
— η ηµεροµηνία της επίσηµης σφράγισης,
— αν οι σποροµερίδες έχουν αποτελέσει αντικείµενο αλλαγής ετικέτας και συστήµατος σφράγισης, κατά την έννοια
των συστηµάτων του ΟΟΣΑ: µνεία, επίσης, του ότι η εργασία αυτή έλαβε χώρα, µνεία της πιο πρόσφατης ηµεροµηνίας της αλλαγής του συστήµατος σφράγισης και µνεία των αρµόδιων αρχών,
— το όνοµα της χώρας παραγωγής,
— το δηλωθέν καθαρό ή µεικτό βάρος ή ο δηλωθείς αριθµός καθαρών σπόρων ή, στην περίπτωση σπόρων τεύτλων, ο
αριθµός σπόρων προς σπορά, συγκαρπιών, και
— όταν δηλώνονται το βάρος και τα χρησιµοποιηθέντα κοκκώδη φυτοφάρµακα, υλικά κουφετοποιήσεως ή τα άλλα
στερεά προσθετικά: µνεία του είδους των προσθετικών, καθώς και της κατά προσέγγιση αναλογίας µεταξύ του
βάρους των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους.
Οι ενδείξεις αυτές επιτρέπεται να αναγράφονται είτε επάνω στην ετικέτα του ΟΟΣΑ είτε επάνω σε πρόσθετη επίσηµη
ετικέτα, η οποία αναφέρει το όνοµα της υπηρεσίας και της χώρας. Οι τυχόν ετικέτες του προµηθευτή συντάσσονται
έτσι ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα σύγχυσης µε την επίσηµη πρόσθετη ετικέτα.
3.2. Στην περίπτωση σπόρων προς σπορά ποικιλίας η οποία έχει υποστεί γενετική τροποποίηση, τυχόν ετικέτα ή έγγραφο,
επίσηµο ή µη, το οποίο επικολλάται ή συνοδεύει την παρτίδα σπόρων προς σπορά, πρέπει να αναφέρει ευκρινώς ότι η
ποικιλία έχει υποστεί γενετική τροποποίηση και να προβλέπει κάθε άλλη πληροφορία που ενδεχοµένως ορίζεται από τις
αναγκαίες βάσει του κοινοτικού δικαίου διαδικασίες εξουσιοδότησης.
3.3. Μια επίσηµη σηµείωση η οποία τοποθετείται στο εσωτερικό της συσκευασίας και αναφέρει τουλάχιστον τον αριθµό αναφοράς της σποροµερίδας, το είδος και την ποικιλία. Επιπλέον, στην περίπτωση σπόρων προς σπορά τεύτλων, αναφέρεται, ενδεχοµένως, αν πρόκειται για µονόσπερµους σπόρους προς σπορά ή για σπόρους προς σπορά ακριβείας.
Η σηµείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη εάν οι ελάχιστες πληροφορίες είναι γραµµένες µε ανεξίτηλα γράµµατα επί της
συσκευασίας, ή εάν χρησιµοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα ή ετικέτα από υλικό που δεν σχίζεται.
3.4. Κάθε τυχόν χηµική επεξεργασία των σπόρων και η δραστική ουσία της αναγράφονται είτε στην επίσηµη ετικέτα είτε σε
ειδική ετικέτα, καθώς και επί της συσκευασίας ή στο εσωτερικό της.
3.5. Όλες οι ενδείξεις οι απαραίτητες για τις επίσηµες ετικέτες, τις επίσηµες σηµειώσεις και τις συσκευασίες διατυπώνονται
σε µία τουλάχιστον από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας.
4.

Οι σποροµερίδες συνοδεύονται από πορτοκαλί ή πράσινο δελτίο του ISTA που δίνει πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις που αναφέρει το σηµείο 2.

5.

Στην περίπτωση βασικών σπόρων ποικιλιών, η επιλογή διατήρησης των οποίων πραγµατοποιείται αποκλειστικά στην Κοινότητα, οι σπόροι των προγενέστερων γενεών πρέπει να έχουν παραχθεί µέσα στην Κοινότητα.
Σε περίπτωση βασικών σπόρων άλλων ποικιλιών, οι σπόροι των προγενεστέρων γενεών πρέπει να έχουν παραχθεί υπό
την ευθύνη των προσώπων των αρµοδίων για την επιλογή διατήρησης, που αναφέρεται από τον κοινό κατάλογο των
ποικιλιών γεωργικών φυτών είτε εντός της Κοινότητας είτε σε µια τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί, δυνάµει της
απόφασης 97/788/ΕΚ (1), η ισοδυναµία των ελέγχων διατηρητέων ποικιλιών που διενεργούνται σε τρίτες χώρες.

(1) ΕΕ L 322 της 25.11.1997, σ. 39· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/580/ΕΚ (ΕΕ L 184 της 13.7.2002, σ.
26).

14.1.2003

14.1.2003

EL
6.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Για τους πιστοποιηµένους σπόρους όλων των γενεών, οι σπόροι των προηγούµενων γενεών θα έχουν παραχθεί και επισήµως ελεγχθεί και πιστοποιηθεί:
— είτε εντός της Κοινότητας, ή
— σε τρίτη χώρα, η οποία απολαύει της ισοδυναµίας, βάσει της παρούσας απόφασης, για την παραγωγή βασικών σπόρων των σχετικών ειδών, εφόσον προέρχονται από σπόρους που έχουν παραχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 5.

7.

Στην περίπτωση του Καναδά και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, κατά παρέκκλιση:
— από τα σηµεία 2.2 και 2.3,
— από το σηµείο 3.1 δεύτερη περίπτωση και
— από το σηµείο 4,
η δειγµατοληψία, η δοκιµή και η έκδοση πιστοποιητικών ανάλυσης των σπόρων επιτρέπεται να διενεργούνται από επισήµως αναγνωρισµένα εργαστήρια δοκιµών σπόρων προς σπορά σύµφωνα µε τους κανόνες της AOSA. Στην περίπτωση
αυτή:
— πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη µνεία σύµφωνα µε το σηµείο 3.1: «Ελήφθησαν δείγµατα και αναλύθηκαν σύµφωνα
µε τους κανόνες της AOSA από …» (όνοµα ή αρχικά του επισήµως αναγνωρισµένου εργαστηρίου δοκιµών σπόρων
προς σπορά), και
— τα δελτία που απαιτούνται δυνάµει της παραγράφου 4 πρέπει να εκδίδονται από το επισήµως αναγνωρισµένο
εργαστήριο δοκιµών σπόρων προς σπορά υπό την ευθύνη των αρχών που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για
νέες αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις
(2003/18/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Θα πρέπει να εγκριθεί το νέο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής
συµφωνίας για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της
ευρωπαϊκής συµφωνίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των κρατών µελών της αφενός, και της Ρουµανίας αφετέρου, (καλούµενο στο εξής «το πρωτόκολλο») µε σκοπό την
παγίωση όλων των παραχωρήσεων στις γεωργικές εµπορικές
συναλλαγές µεταξύ των δύο µερών, συµπεριλαµβανοµένων
των
αποτελεσµάτων
των
διαπραγµατεύσεων
που
ολοκληρώθηκαν το 2000 και το 2002.

(7)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της
2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (4), κωδικοποιήθηκαν οι κανόνες διαχείρισης για
δασµολογικές ποσοστώσεις σχεδιασµένες να χρησιµοποιούνται ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά ηµεροµηνιών των
τελωνειακών διασαφήσεων. Η διαχείριση συνεπώς ορισµένων
δασµολογικών ποσοστώσεων βάσει της παρούσας απόφασης
θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες αυτούς.

(8)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(9)

Ως επακόλουθο των διαπραγµατεύσεων που προαναφέρονται, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2435/2000 έχει κατουσία
χάσει το νόηµα του και πρέπει συνεπώς να καταργηθεί.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο πρώτη φράση,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους αφενός, και της
∆ηµοκρατίας της Ρουµανίας αφετέρου (1), προβλέπει αµοιβαίες εµπορικές παραχωρήσεις για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα.

(2)

Το άρθρο 21 παράγραφος 5 της ευρωπαϊκής συµφωνίας
προβλέπει ότι η Κοινότητα και η Ρουµανία εξετάζουν ανά
προϊόν και σε συστηµατική και αµοιβαία βάση, τη δυνατότητα εκατέρωθεν χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων.

(3)

Οι πρώτες βελτιώσεις του προτιµησιακού καθεστώτος της
ευρωπαϊκής συµφωνίας µε την Ρουµανία προβλέφθηκαν στο
πρωτόκολλο προσαρµογής των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας, προκειµένου να ληφθούν υπόψη η
προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσµατα των γεωργικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, περιλαµβανοµένων βελτιώσεων του ισχύοντος προτιµησιακού καθεστώτος, το οποίο εγκρίθηκε µε την απόφαση 98/626/ΕΚ του
Συµβουλίου (2).

(4)

(5)

Επίσης, προβλέφθηκαν βελτιώσεις του προτιµησιακού
καθεστώτος ως επακόλουθο των διαπραγµατεύσεων για την
απελευθέρωση των γεωργικών εµπορικών συναλλαγών που
ολοκληρώθηκαν το 2000. Όσον αφορά την Κοινότητα, οι
βελτιώσεις τέθηκαν σε εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2000
µέσω του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2345/2000 του Συµβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, περί θεσπίσεως ορισµένων
παραχωρήσεων υπό τη µορφή κοινοτικών δασµολογικών
ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ρουµανία (3). Η δεύτερη προσαρµογή
του προτιµησιακού καθεστώτος δεν έχει ακόµη ενσωµατωθεί
στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε τη µορφή συµπληρωµατικού
πρωτοκόλλου.
Στις 18 Ιουνίου 2002, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις
για περαιτέρω βελτιώσεις του προτιµησιακού καθεστώτος
της ευρωπαϊκής συµφωνίας µε την Ρουµανία.

(1) ΕΕ L 357 της 31.12.1994, σ. 2.
(2) ΕΕ L 301 της 11.11.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 280 της 4.11.2000, σ. 17.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής
συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών της αφενός, και της Ρουµανίας αφετέρου, ώστε να
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ
των µερών σχετικά µε τις νέες αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις.
Άρθρο 2
1. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει το πρωτόκολλο
δεσµεύοντας την Κοινότητα.
2. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου κοινοποιεί, εξ ονόµατος της
Κοινότητας, την πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του
πρωτοκόλλου.
(4) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 444/2002 (ΕΕ L 68 της
12.3.2002, σ. 11).
5
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

14.1.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 8/19

Άρθρο 3

Άρθρο 5

1.
Κατά την έναρξη της εφαρµογής της παρούσας απόφασης, οι
ρυθµίσεις των παραρτηµάτων του πρωτοκόλλου που επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση αντικαθιστούν εκείνες των παραρτηµάτων
ΧΙ και ΧΙΙ που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 4,
όπως τροποποιήθηκαν, της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός
και της Ρουµανίας, αφετέρου.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την διαχειριστική επιτροπή για
τα σιτηρά, η οποία συστάθηκε από το άρθρο 23 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου (1) ή, ανάλογα µε την περίπτωση, από την επιτροπή που συστάθηκε από τις σχετικές διατάξεις
των υπόλοιπων κανονισµών για την οργάνωση των γεωργικών
αγορών.

2.
Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή
του πρωτοκόλλου σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 2.
Άρθρο 4
1.
Οι αύξοντες αριθµοί που έχουν απονεµηθεί στις δασµολογικές ποσοστώσεις στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης µπορούν να τροποποιηθούν από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2. Η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων µε αριθµό άνω του 09.5100 πραγµατοποιείται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 308α,
308β και 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
2.
Οι ποσότητες εµπορευµάτων που υπάγονται σε δασµολογικές
ποσοστώσεις και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2002 στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται στο
παράρτηµα Aβ) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2435/2000 καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στις ποσότητες που προβλέπονται στην
τέταρτη στήλη του παραρτήµατος Aβ) του συνηµµένου πρωτοκόλλου, µε εξαίρεση τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες
εισαγωγής πριν από την 1η Ιουλίου 2002.

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.
3.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 6

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2453/2000 καταργείται από την έναρξη
ισχύος του πρωτοκόλλου.

Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
L. ESPERSEN

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αύξοντες αριθµοί των δασµολογικών ποσοστώσεων της ΕΕ για τα προϊόντα καταγωγής Ρουµανίας
(όπως αναφέρεται στο άρθρο 4)

Αύξων
αριθµός

09.4598
09.4537

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Βοοειδή ζωντανά µε βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg
Βοοειδή ζωντανά µε βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kg

09.4563

ex 0102 90

09.4753

0201
0202

09.4756

ex 0203

Μοσχίδες και αγελάδες, µη προοριζόµενες για σφαγή, των ακόλουθων ορεσίβιων φυλών:
γκρίζα, φαιά, κίτρινη, µε στίγµατα Simmental και Pinzgau
Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Κρέατα κατοικίδιων χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

09.4765

0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα βοοειδών, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή
ψύξη,
Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, βοοειδών, βρώσιµα, κατεψυγµένα,
Κρέατα βοοειδών, αλατισµένα, σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά
Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, βοοειδών

09.5855

0207

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα πουλερικών, της κλάσης 0105

09.4758

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί

09.6101

0702 00 00

Ντοµάτες

09.6103

0703 10 19

Κρεµµύδια, άλλα από εκείνα για σπορά

09.6105

ex 0704 10 00
0704 90 10
0704 90 90

Κουνουπίδια και µπρόκολα, από 15 Απριλίου µέχρι 30 Νοεµβρίου
Κράµβες λευκές και κόκκινες
Άλλα

09.6107

ex 0707 00 05

Αγγούρια, από 1η Νοεµβρίου µέχρι 15 Μαΐου

09.5611

ex 0707 00 05

Αγγούρια, από 16 Μαΐου µέχρι 31 Οκτωβρίου

09.6109

0708 20 00

Φασόλια

09.6111

0709 60 10

Γλυκοπιπεριές

09.6113

0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00

Μπιζέλια, κατεψυγµένα
Φασόλια, κατεψυγµένα
άλλα λοβοφόρα, κατεψυγµένα

09.4726

0711 51 00
2003 10 20
2003 10 30

Μανιτάρια του γένους Agaricus

09.6119

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Μήλα, εκτός από τα µήλα για µηλίτη

09.6121

0809 10 00

Βερίκοκα

09.6123

0809 40 05

∆αµάσκηνα
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Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

09.6125

0810 10 00

Φράουλες

09.6131

0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00

Βερίκοκα, αποξεραµένα
∆αµάσκηνα, αποξεραµένα
Μήλα, αποξεραµένα

09.4766

1001

Σιτάρι και σµιγάδι

09.5871

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά, εκτός από σπόρους για υβρίδια

09.4767

1005 90 00

Καλαµπόκι, άλλο από εκείνο που προορίζεται για σπορά

09.5872

1101
1103 11
1103 20 60

Άλευρα σιταριού ή σµιγαδιού
Πλιγούρια και σιµιγδάλια σιταριού
Συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων σιταριού

09.5873

1107

Βύνη

09.6133

1209 29 80
1209 99 91
1209 99 99

Άλλα σπέρµατα, καρποί και σπόροι

09.6137

1512 11 91
1512 19 91

Λάδι ηλιοτρόπιου

09.4751

1601 00 91
1601 00 99

Λουκάνικα, άλλα από τα λουκάνικα συκωτιού

09.6139

1602 31
1602 32
1602 39

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων πουλερικών

09.4752

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Κονσέρβες κρεάτων κατοικιδίων χοιροειδών

09.4768

1602 50

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών

09.6141

2001 10 00
2001 90 60
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96

Αγγούρια και αγγουράκια, διατηρηµένα
Άλλα διατηρηµένα λαχανικά και καρποί

09.6143

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

∆ιατηρηµένες ντοµάτες

09.5545

2003 10 20
2003 10 30

Μανιτάρια του γένους Agaricus

09.6145

2005 40 00

Μπιζέλια

09.5723

2007 10 99
2007 99 10
2007 99 98

Άλλα οµογενοποιηµένα παρασκευάσµατα
Πολτοί και πάστες δαµασκήνων
Άλλα παρασκευάσµατα

09.6149

2401 10 60
2401 10 70
2401 20 60
2401 20 70

Καπνός
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν
υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για νέες αµοιβαίες γεωργικές
παραχωρήσεις
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, καλούµενη στο εξής «η Κοινότητα»,

αφενός, και
η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

αφετέρου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός,
και της ∆ηµοκρατίας της Ρουµανίας, αφετέρου, (καλούµενη στο εξής «η Ευρωπαϊκή Συµφωνία»)
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 1η Φεβρουαρίου 1993 και άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου
1995 (1).

(2)

Το άρθρο 21 παράγραφος 5 της ευρωπαϊκής συµφωνίας προβλέπει ότι η Κοινότητα και η Ρουµανία εξετάζουν στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης, ανά προϊόν και σε συστηµατική και αµοιβαία βάση, τη δυνατότητα εκατέρωθεν χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων. Στην βάση αυτή, αναλήφθηκαν διαπραγµατεύσεις
από τα µέρη που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

(3)

Οι πρώτες βελτιώσεις του προτιµησιακού γεωργικού καθεστώτος της ευρωπαϊκής συµφωνίας προβλέφθηκαν στο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας (2) ώστε να
ληφθούν υπόψη η τελευταία διεύρυνση της Κοινότητας και τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης της GATT.

(4)

∆ύο ακόµη γύροι διαπραγµατεύσεων για την βελτίωση των εµπορικών γεωργικών παραχωρήσεων
ολοκληρώθηκαν, στις 26 Μαΐου 2000 και στις 18 Ιουνίου 2002.

(5)

Αφενός, το Συµβούλιο αποφάσισε, δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2435/2000 (3), να εφαρµόσει σε
προσωρινή βάση, από την 1η Ιουλίου 2000, τις παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που προκύπτουν από τις διαπραγµατεύσεις του γύρου του 2000 και, αφετέρου, η κυβέρνηση της Ρουµανίας θέσπισε
νοµοθετικές διατάξεις για την εφαρµογή από την ίδια ηµεροµηνία, την 1η Ιουλίου 2000, των αντίστοιχων
παραχωρήσεων της Ρουµανίας (αναγκαστικό διάταγµα αριθ. 124/30 της 30ής Ιουνίου 2000) (4).

(6)

Οι ανωτέρω παραχωρήσεις θα πρέπει να συµπληρωθούν και να αντικατασταθούν κατά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου από τις παραχωρήσεις που προβλέπονται σε αυτό,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1
Το καθεστώς εισαγωγών στην Κοινότητα, που εφαρµόζεται σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Ρουµανίας,
όπως εµφαίνεται στα παραρτήµατα Aα) και Aβ) καθώς και το καθεστώς εισαγωγών στην Ρουµανία που εφαρµόζεται σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, όπως ορίζεται στα παραρτήµατα Βα) και Ββ) του
παρόντος πρωτοκόλλου αντικαθιστούν εκείνα των παραρτηµάτων ΧΙ και ΧΙΙ που αναφέρονται στο άρθρο 21
παράγραφοι 2 και 4, όπως τροποποιήθηκαν, της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου.
Άρθρο 2
Tα παραρτήµατα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.
Tο παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ευρωπαϊκής συµφωνίας.
Άρθρο 3
Tο παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Κοινότητα και την Ρουµανία σύµφωνα µε τις οικείες διαδικασίες. Tα
συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου.
Tα συµβαλλόµενα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο.
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 357 της 31.12.1994, σ. 2.
ΕΕ L 301 της 11.11.1998, σ. 3.
ΕΕ L 280 της 4.11.2000, σ. 17.
ΜΟ Ι 306 της 4.7.2000.

14.1.2003

14.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 4

Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 3, το παρόν πρωτόκολλο
αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003. Εάν οι εν λόγω διαδικασίες δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως, αρχίζει να
ισχύει την πρώτη ηµέρα του πρώτου µήνα που έπεται της κοινοποίησης εκ µέρους των συµβαλλόµενων µερών της
ολοκλήρωσης των διαδικασιών.
Άρθρο 5
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και ρουµανική γλώσσα και όλα τα κείµενα είναι
εξίσου αυθεντικά.
Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre del dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundratvå.
Încheiat la Bruxelles, la data de douăzeci decembrie a anului două mìi doi.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru România
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Aα)
Καταργούνται οι εισαγωγικοί δασµοί που επιβάλλει η Κοινότητα στα προϊόντα καταγωγής Ρουµανίας που απαριθµούνται κατωτέρω — Κωδικοί ΣΟ (1)
0101
0104 10 30
0104 10 80
0104 20
0106 19 10
0106 39 10
0204
0205
0206 80 91
0206 90 91
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602 30 00
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29

0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90
0701 10 00
0704 20 00
0706 90 30
0707 00 90
0709 20 00
0709 52 00
0709 59 10
0709 59 30
0709 60 99
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 85
0711 20
0711 30 00
0711 90 10
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0713 50 00
0714 20
0714 90 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0808 10 10
0809 40 90
0810 20 90
0810 30 90
0810 40 30

0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 90 70
0811 90 85
0812 10 00
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 40 95
0813 50 31
0813 50 99
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1006 10 10
1007 00 10
1008 10 00 (2)
1008 20 00 (2)
1008 90 (2)
1102 90 90 (2)
1103 19 90 (2)
1103 20 90 (2)
1106 10 00
1106 30
1108 20 00

1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 30 00
1209 91
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1509 10 10
1509 90 00
1510 00
1511 10 90
1511 90
1512 21
1512 29
1513
1515 21
1515 30 90
1515 50
1515 90 29
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99
1516 10
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1602 41 90
1602 42 90

1602 49 90
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1703
2001 90 20
2001 90 65
2001 90 91
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 75
2006 00 91
2006 00 99
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 19 93
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90

2008 92 72
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 61
2008 99 62
2009 21 00
2009 29 19
2009 29 99
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 19
2009 49 93
2009 49 99
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91

(1) Όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2001, ο οποίος τροποποιεί το παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συµβουλίου, για τη δασµολογική και τη στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 279 της 23.10.2001, σ. 1).
(2) Καταργούνται οι εισαγωγικοί δασµοί στα εν λόγω προϊόντα υπό τον όρο ότι δεν χορηγούνται γι' αυτά επιστροφές κατά την εξαγωγή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Aβ)
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακολούθων προϊόντων καταγωγής Ρουµανίας υπόκεινται στις παραχωρήσεις που
αναφέρονται κατωτέρω
(ΜΕΚ = δασµός του Μάλλον Ευνοούµενου Κράτους)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

(1)

Εφαρµοστέος
δασµός (%
του ΜΕΚ) (2)

Ποσότητα
από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.7.2003 έως
30.6.2004
(τόνοι)

Ετήσια
αύξηση από
1.7.2004
(τόνοι)

Ειδικές
διατάξεις

0102 90 05
0102 90 21

Βοοειδή ζωντανά µε βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg

10

178 000
κεφαλές

178 000
κεφαλές

0

(3) (9)

0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Βοοειδή ζωντανά µε βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά
δεν υπερβαίνει τα 300 kg

10

153 000
κεφαλές

153 000
κεφαλές

0

(3) (9)

ex 0102 90

Μοσχίδες και αγελάδες, µη προοριζόµενες για σφαγή, των
ακόλουθων ορεσίβιων φυλών: γκρίζα, φαιά, κίτρινη, µε
στίγµατα Simmental και Pinzgau

6 % ad
valorem

7 000
κεφαλές

7 000
κεφαλές

0

(4) (9)

0201
0202

Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

ατελώς

3 500

4 000

0

(8) (9)

ex 0203

Κρέατα κατοικίδιων χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή
ψύξη ή κατεψυγµένα

20

15 625

15 625

0

(5) (9)

0206 10 95

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα βοοειδών, βρώσιµα,
νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη,

ατελώς

50

100

0

(8)

0206 29 91

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, βοοειδών, βρώσιµα,
κατεψυγµένα,

0210 20

Κρέατα βοοειδών, αλατισµένα, σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά

0210 99 51

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, βοοειδών

0207

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα πουλερικών, της
κλάσης 0105

ατελώς

3 600

3 900

300

(8) (9)

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί

ατελώς

2 400

2 600

200

(8) (9)

0603 90 00

Κοµµένα άνθη, όχι νωπά

35

απεριόριστη

απεριόριστη

0702 00 00

Ντοµάτες

20

9 750

9 750

0

(7) (9)

0703 10 19

Κρεµµύδια, άλλα από εκείνα για σπορά

ατελώς

170

170

0

(9)

0703 20

Σκόρδο

9,6 % ad
valorem

απεριόριστη

απεριόριστη

20

3 250

3 250

0

(9)

0

(7) (9)

ex 0704 10 00

Κουνουπίδια και µπρόκολα, από 15 Απριλίου µέχρι 30
Νοεµβρίου

0704 90 10

Κράµβες λευκές και κόκκινες

0704 90 90

Άλλα

ex 0707 00 05

Αγγούρια, από 1η Νοεµβρίου µέχρι 15 Μαΐου

20

4 000

4 000

ex 0707 00 05

Αγγούρια, από 16 Μαΐου µέχρι 31 Οκτωβρίου

80

απεριόριστη

απεριόριστη

ex 0707 00 05

Αγγούρια, από 16 Μαΐου µέχρι 31 Οκτωβρίου

12 % ad
valorem

330

330

(7)
0

(7) (9)
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Κωδικός ΣΟ

0708 20 00

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή

(1)

Φασόλια

Εφαρµοστέος
δασµός (%
του ΜΕΚ) (2)

Ποσότητα
από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.7.2003 έως
30.6.2004
(τόνοι)

Ετήσια
αύξηση από
1.7.2004
(τόνοι)

Ειδικές
διατάξεις

ατελώς

250

250

0

(9)

απεριόριστη

απεριόριστη

ατελώς

3 000

3 000

0

(9)

20

250

250

0

(9)

8,4 % ad
valorem

500

500

0

(9)

50

απεριόριστη

απεριόριστη

ex 0709 30 00

Μελιτζάνες, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου

56

ex 0709 90 00

Κολοκύθες και άλλες καλοκυνθίδες, από 1 Ιανουαρίου έως
31 Μαρτίου

56

ex 0709 90 90

Άλλα, εκτός από τον µαϊντανό, από 1 Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου

56

0709 60 10

Γλυκοπιπεριές

0710 21 00

Μπιζέλια, κατεψυγµένα

0710 22 00

Φασόλια, κατεψυγµένα

0710 29 00

Άλλα λοβοφόρα, κατεψυγµένα

0711 51 00
2003 10 20
2003 10 30

Μανιτάρια του γένους Agaricus

0712 20 00

Κρεµµύδια, ξερά

14.1.2003

ex 0712 90 90

Αγριοραπάνια

ατελώς

ex 0806 10 10

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια, από 1 Ιανουαρίου έως 14 Ιουλίου (µε εξαίρεση την ποικιλία emperor, µόνο από 1 έως 31
Ιανουαρίου)

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

ex 0807 11 00

Πεπόνια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια, από
1 Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου

59

απεριόριστη

απεριόριστη

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Μήλα, εκτός από τα µήλα για µηλίτη

20

250

250

0

(7) (9)

0809 10 00

Βερίκοκα, νωπά

20

2 500

2 500

0

(7) (9)

0809 20 05

Βύσσινα

73

απεριόριστη

απεριόριστη

0809 40 05

∆αµάσκηνα

20

4 250

4 250

0

(7) (9)

0810 10 00

Φράουλες

20

3 195

3 195

0

(6) (9)

0810 20 10

Σµέουρα

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(6)

0810 30 10

Φραγκοστάφυλα µαύρα

0810 30 30

Φραγκοστάφυλα κόκκινα

0811 10 90

Φράουλες

36

απεριόριστη

απεριόριστη

(6)

0811 20 31

Σµέουρα

39

(6)

0811 20 39

Φραγκοστάφυλα µαύρα

28

(6)

0811 20 59

Μούρα ή βατόµουρα και µούρα-σµέουρα

53

0811 20 90

Άλλα

33

0811 90 50

Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

47

ex 0811 90 95

Κυδώνια

56

ex 0811 90 95

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

ex 0811 90 95

Άλλα εκτός από τα κυδώνια και τους καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς

ατελώς
33

(7)
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

(1)
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Εφαρµοστέος
δασµός (%
του ΜΕΚ) (2)

Ποσότητα
από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.7.2003 έως
30.6.2004
(τόνοι)

Ετήσια
αύξηση από
1.7.2004
(τόνοι)

Ειδικές
διατάξεις

ατελώς

1 250

1 250

0

(9)

50

απεριόριστη

απεριόριστη

0813 10 00

Βερίκοκα, αποξεραµένα

0813 20 00

∆αµάσκηνα, αποξεραµένα

0813 30 00

Μήλα, αποξεραµένα

0813 40 30

Αχλάδια, αποξεραµένα

1001

Σιτάρι και σµιγάδι

ατελώς

130 000

230 000

0

(8)

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από τα υβρίδια καλαµποκιού

ατελώς

500

1 000

0

(8)

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από το καλαµπόκι για σπορά

ατελώς

74 500

149 000

0

(8)

1101

Άλευρα σιταριού ή σµιγαδιού

ατελώς

1 500

3 000

0

(8)

1103 11

Πλιγούρια και σιµιγδάλια σιταριού

1103 20 60

Συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων σιταριού

1107

Βύνη

ατελώς

5 000

10 000

0

(8)

1209 29 80
1209 99 91
1209 99 99

Άλλα σπέρµατα, καρποί και σπόροι

ατελώς

625

625

0

(9)

1512 11 91
1512 19 91

Λάδι ηλιοτρόπιου

ατελώς

4 750

4 750

0

(9)

1601 00 91
1601 00 99

Λουκάνικα, άλλα από τα λουκάνικα συκωτιού

20

1 125

1 125

0

(9)

1602 20 11
1602 20 19

Συκώτια πάπιας ή χήνας

69
69

απεριόριστη

απεριόριστη

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες γλώσσας βοοειδών

65
65

ατελώς

900

975

75

(8) (9)

20

2 125

2 125

0

(9)

ατελώς

250

500

0

(8)

20

250

250

0

(9)

ex 1602 50 39
ex 1602 50 80

1602 31
1602 32
1602 39

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων πουλερικών

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Κονσέρβες κρεάτων κατοικιδίων χοιροειδών

1602 50

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων
σφαγίων βοοειδών

2001 10 00

Αγγούρια και αγγουράκια, διατηρηµένα

2001 90 60
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96

Άλλα διατηρηµένα λαχανικά και καρποί
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EL

Κωδικός ΣΟ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Περιγραφή

(1)

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

∆ιατηρηµένες ντοµάτες

2003 10 20
2003 10 30

Μανιτάρια του γένους Agaricus

2005 40 00

Μπιζέλια

2007 10 99
2007 99 10
2007 99 98

Άλλα οµογενοποιηµένα παρασκευάσµατα
Πολτοί και πάστες δαµασκήνων
Άλλα παρασκευάσµατα

ex 2007 91 90
2007 99 31
ex 2007 99 39

Άλλα, εκτός από γλυκά κουταλιού και µαρµελάδες από πορτοκάλια
Γλυκά κουταλιού από κεράσια
Άλλα παρασκευάσµατα φρούτων, µε περιεκτικότητα σε
ζάχαρα > 30 % κατά βάρος, φρούτα των κλάσεων 0801,
0803, 0804 (εκτός από τα σύκα και τους ανανάδες),
0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10,
0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90

14.1.2003

Εφαρµοστέος
δασµός (%
του ΜΕΚ) (2)

Ποσότητα
από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.7.2003 έως
30.6.2004
(τόνοι)

Ετήσια
αύξηση από
1.7.2004
(τόνοι)

Ειδικές
διατάξεις

20

700

700

0

(9)

ατελώς

250

250

0

(9)

20

250

250

0

(9)

ατελώς

2 400

2 600

200

(9)

70

απεριόριστη

απεριόριστη

83
27

(7)
(7)

2008 60 61

Βύσσινα, µε προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

70

απεριόριστη

απεριόριστη

2401 10 60
2401 10 70
2401 20 60
2401 20 70

Καπνός

20

4 375

4 375

0

(9)

(1) Παρά τους κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο της περιγραφής εµπορευµάτων θεωρείται ότι έχει µόνον ενδεικτική αξία, δεδοµένου ότι το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από το πεδίο εφαρµογής του κωδικού ΣΟ. Όταν των κωδικών ΣΟ προηγείται το «ex», το προτιµησιακό
καθεστώς καθορίζεται από το περιεχόµενο του κωδικού ΣΟ και από αυτό της αντίστοιχης περιγραφής, σε συνδυασµό.
2
( ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται ελάχιστος δασµολογικός συντελεστής ΜΕΚ, ο εφαρµοστέος ελάχιστος δασµολογικός συντελεστής είναι ίσος προς το γινόµενο του
ελάχιστου δασµολογικού συντελεστή ΜΕΚ και του ποσοστού που δίδεται στην παρούσα στήλη.
(3) Η ποσόστωση αυτού του προϊόντος ανοίχθηκε για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και
τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία. Σε περίπτωση εισαγωγών στην Κοινότητα ζώντων κατοικίδιων βοοειδών που υπερβαίνουν τα 500 000 κεφάλια για οιοδήποτε δεδοµένο έτος, η Κοινότητα µπορεί να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία της αγοράς, µε επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωµάτων που παρέχει η συµφωνία.
(4) Η ποσόστωση αυτού του προϊόντος ανοίχθηκε για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και
τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία.
(5) Με εξαίρεση το φιλέτο που παρουσιάζεται µόνο του.
(6) Υπόκειται σε διακανονισµούς ως προς την ελάχιστη τιµή εισαγωγής, που παρατίθενται στο προσάρτηµα του παρόντος παραρτήµατος.
(7) Η µείωση εφαρµόζεται µόνο στο κατ' αξία µέρος του δασµού.
(8) Η παραχώρηση αυτή εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα για τα οποία δεν λαµβάνονται επιστροφές κατά την εξαγωγή.
(9) Οι ποσότητες των προϊόντων που υπάγονται στην εν λόγω υφιστάµενη δασµολογική ποσόστωση και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2002, πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στις ποσότητες που προβλέπονται στην τέταρτη στήλη.
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Παράρτηµα ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Aβ)
Ρυθµίσεις ελάχιστης τιµής εισαγωγής για ορισµένους µαλακούς καρπούς προοριζόµενους για µεταποίηση
1. Οι ελάχιστες τιµές εισαγωγής καθορίζονται ως εξής για τα ακόλουθα προϊόντα προς µεταποίηση καταγωγής Ρουµανίας:
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ελάχιστη τιµή εισαγωγής
(ευρώ/100 kg
καθαρού βάρους)

ex 0810 10 00

Φράουλες νωπές, που προορίζονται για µεταποίηση

51,4

ex 0810 20 10

Σµέουρα, νωπά, που προορίζονται για µεταποίηση

63,1

ex 0810 30 10

Φραγκοστάφυλα µαύρα νωπά, που προορίζονται για µεταποίηση

38,5

ex 0810 30 30

Φραγκοστάφυλα κόκκινα, νωπά, που προορίζονται για µεταποίηση

23,3

ex 0811 90 95

Φράουλες, κατεψυγµένες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
άλλες

75,0

ex 0811 10 90

Φράουλες, κατεψυγµένες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
άλλες

57,6

ex 0811 20 31

Σµέουρα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
ολόκληρα

99,5

ex 0811 20 31

Σµέουρα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
ολόκληρα

79,6

ex 0811 20 39

Φραγκοστάφυλα µαύρα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών: άλλα

62,8

ex 0811 20 39

Φραγκοστάφυλα µαύρα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών: άλλα

44,8

2. Οι ελάχιστες τιµές εισαγωγής, όπως παρατίθενται στο άρθρο 1, θα τηρούνται ανά αποστολή. Σε περίπτωση που η αξία της
διασάφησης είναι χαµηλότερη από την ελάχιστη τιµή εισαγωγής, θα επιβάλλεται αντισταθµιστικός δασµός ίσος προς τη διαφορά µεταξύ της ελάχιστης τιµής εισαγωγής και της αξίας της διασάφησης.
3. Εάν οι τιµές εισαγωγής δεδοµένου προϊόντος που καλύπτεται από το παρόν προσάρτηµα παρουσιάζουν τάση που υποδηλώνει ότι οι τιµές µπορεί να είναι κατώτερες του επιπέδου των ελάχιστων τιµών εισαγωγής στο άµεσο µέλλον, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα ενηµερώνει τις αρχές της Ουγγαρίας προκειµένου να επανορθώσουν την κατάσταση.
4. Κατόπιν αιτήσεως είτε της Κοινότητας είτε της Ουγγαρίας, η επιτροπή σύνδεσης εξετάζει τη λειτουργία του συστήµατος ή
την αναθεώρηση του επιπέδου των ελάχιστων τιµών εισαγωγής. Όπου ενδείκνυται η επιτροπή σύνδεσης λαµβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις.
5. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί και να προωθηθεί η ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών και προς αµοιβαίο όφελος όλων των
ενδιαφεροµένων µερών, είναι δυνατή η διοργάνωση συνάντησης για διαβουλεύσεις, τρεις µήνες πριν από την έναρξη κάθε
έτους εµπορίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η εν λόγω συνάντηση για διαβουλεύσεις θα πραγµατοποιείται µεταξύ αφενός,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ενδιαφεροµένων οργανώσεων ευρωπαίων παραγωγών των οικείων προϊόντων και αφετέρου, των οργανώσεων των αρχών, παραγωγών και εξαγωγέων όλων των συνδεδεµένων χωρών εξαγωγής.
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνάντησης για διαβουλεύσεις, θα συζητηθούν η κατάσταση της αγοράς µαλακών καρπών και
ειδικότερα προβλέψεις για την παραγωγή, κατάσταση αποθεµάτων, εξέλιξη τιµών και πιθανή εξέλιξη αγοράς καθώς και οι
δυνατότητες προσαρµογής της προσφοράς προς τη ζήτηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Bα)
Καταργούνται οι εισαγωγικοί δασµοί που επιβάλλει η Ρουµανία στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθµούνται κατωτέρω — τελωνειακοί κωδικοί της Ρουµανίας (1)
0101
0102 10
0102 90 90
0103 10 00
0103 91 90
0103 92 90
0104
0106
0203 11 90
0203 12 90
0203 19 90
0203 21 90
0203 22 90
0203 29 90
0204
0205
0206 10 91 (2)
0206 10 99 (2)
0206 21 00 (2)
0206 22 00 (2)
0206 29 99 (2)
0206 30 80
0206 41 80
0206 49 80
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 91
0206 90 99
0208
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0407 00 90
0408 11 20
0408 19 20
0408 91 20
0408 99 20
0410 00 00
0501 00 00
0502 90 00
0503 00 00
0504 00 00
0505 10 10
0506

0507 10 00
0507 90 00
0508 00 00
0509 00 10
0510 00 00
0511 91
0511 99
0601
0602 30 00
0602 90 10
0602 90 20
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0604
0704 20 00
0706 90 30
0709 20 00
0709 52 00
0709 59 10
0709 59 30
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0710 80 10
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 85
0711 20
0711 30 00
0711 90 10
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0713 20 00
0713 40 00
0713 50 00
0714 20
0714 90 90
0801
0802 11
0802 12
0802 21 00

0802 22 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90
0803
0804
0805
0806 20
0807 20 00
0808 10 10
0809 40 90
0810 40 10
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90
0811 90 70
0811 90 85
0812 10 00
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 31
0813 50 99
0814 00 00
0901
0904 20 10
0904 20 30
0909 10 00
0909 40 00
0909 50 00
0910 20
0910 40 11
0910 40 13
0910 40 19
1102 90 90 (2)
1103 19 90 (2)
1103 20 90 (2)
1106 10 00
1106 30
1108 20 00

1202 10
1202 20 00
1207 30
1207 40
1207 50 90
1207 60
1207 91 10
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29 50
1209 30 00
1209 91
1209 99 10
1211 90
1212 10
1213 00 00
1214 10 00
1214 90
1301 10 00
1301 20 00
1301 90
1302 11 00
1302 14 00
1302 19 05
1302 19 98
1302 32 90
1302 39 00
1401
1402 00 00
1403 00 00
1404
1502
1503
1504
1509 10 10
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90
1512 21
1512 29
1515 21
1515 30
1515 40 00
1515 50
1515 90

1516 10
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1522 00 99
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603
1703
2001 90 10
2001 90 20
2001 90 65
2001 90 91
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 75
2006 00 10
2006 00 91
2006 00 99
2008 11
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 19 93
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30
2008 92 72
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 25
2008 99 26

(1) Όπως ορίζεται στο αναγκαστικό διάταγµα αριθ. 171/2001, ΜΟ Ι αριθ. 848 της 29.12.2001.
(2) Καταργούνται οι εισαγωγικοί δασµοί στα εν λόγω προϊόντα υπό τον όρο ότι δεν χορηγούνται γι' αυτά επιστροφές κατά την εξαγωγή.

2008 99 41
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2009 21 00
2009 29 19
2009 29 99
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 19
2009 49 93
2009 49 99
2301
2302 50 00
2304 00 00
2305 00 00
2306 10 00
2306 20 00
2306 41 00
2306 50 00
2306 60 00
2306 70 00
2306 90
2307 00 11
2307 00 90
2308 00 11
2308 00 40
2308 00 90
2309 90 10
2309 90 20
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Bβ)
Οι εισαγωγές στην Ρουµανία των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Κοινότητας υπόκεινται στις παραχωρήσεις που αναφέρονται κατωτέρω

Εφαρµοστέος
δασµός
(% κατ' αξία)

Ποσότητα
από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.7.2003 έως
30.6.2004
(τόνοι)

∆αµαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει), µε
βάρος που υπερβαίνει τα 220 kg

18,8

απεριόριστη

απεριόριστη

0201
0202

Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

ατελώς

2 000

0206 10 95

Παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη, στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, βοοειδών

ατελώς

0206 29 91

Παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, κατεψυγµένα, άλλα,
στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, βοοειδών

0210 20

Κρέατα βοοειδών, αλατισµένα, σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά

0210 99 51

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, βοοειδών

0207

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα πουλερικών της κλάσης
0105

0210 99 90

Άλευρα και ζωοτροφές, βρώσιµα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

0402 10 19

Γάλα και κρέµα γάλακτος, σε σκόνη ή άλλες στερεές µορφές

Τελωνειακός
κωδικός της
Ρουµανίας

ex 0102 90 41
ex 0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59

Περιγραφή (*)

Ετήσια
αύξηση από
1.7.2004
(τόνοι)

Ειδικές
διατάξεις

4 000

0

(1)

50

100

0

(1)

ατελώς

3 600

3 900

300

(1) (4)

18,8

απεριόριστη

απεριόριστη

15

1 500

1 500

0

(4)

18,8

απεριόριστη

απεριόριστη

0402 21 11

18,8

0402 21 19

18,8

0402 21 91

18,8

0403 10 11
έως 0403 10
39

Γιαούρτια, µη αρωµατισµένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή
κακάου

0403 90 11
έως 0403 90
69

Άλλα, µη αρωµατισµένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή
κακάου

0404 10 02
έως 0404 10
16

Ορός γάλακτος, σε σκόνη ή σε άλλες στερεές µορφές, χωρίς
προσθήκης ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

18,8

απεριόριστη

απεριόριστη

0405 10
0405 90

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόµενες από το
γάλα

18,8

1 900

1 900

0

(4)

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί

ατελώς

2 400

2 600

200

(1) (4)

0602 10

Μοσχεύµατα χωρίς ρίζα και µπόλια

15

απεριόριστη

απεριόριστη

0

(4)

ex 0701 10 00

Πατάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, για σπορά,
ανώτερων βιολογικών κατηγοριών

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

0701 90 50
0701 90 90

Πατάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, εκτός από
εκείνες που προορίζονται για σπορά ή για την παραγωγή
αµύλου

18,8

20 000

20 000

0709 10

Αγκινάρες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

18,8

απεριόριστη

απεριόριστη

0709 90 39

Ελιές, για την παραγωγή λαδιού
ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

ex 0806 10 10

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια από 1η Ιανουαρίου έως 14 Ιουλίου (µε εξαίρεση την ποικιλία emperor, µόνο από 1 έως 31
Ιανουαρίου)
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Τελωνειακός
κωδικός της
Ρουµανίας

Περιγραφή (*)

14.1.2003

Εφαρµοστέος
δασµός
(% κατ' αξία)

Ποσότητα
από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.7.2003 έως
30.6.2004
(τόνοι)

Ετήσια
αύξηση από
1.7.2004
(τόνοι)

Ειδικές
διατάξεις

ex 1001 10 00

Σιτάρι σκληρό, για σπορά

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

ex 1001

Σιτάρι και σµιγάδι, εκτός από το σκληρό σιτάρι για σπορά

ατελώς

125 000

125 000

0

(1) (4)

1002 00 00

Σίκαλη

18,8

30 000

30 000

0

(4)

1003 00 10

Κριθάρι για σπορά

18,8

1 118

1 118

0

(4)

1003 00 90

Κριθάρι, άλλο από κριθάρι για σπορά

18,8

55 882

55 882

0

(4)

1005 10

Καλαµπόκι για σπορά

ατελώς

1 000

1 000

0

(1) (4)

1005 90 00

Καλαµπόκι, άλλο από καλαµπόκι για σπορά

ατελώς

24 500

49 000

0

(1)

1006

Ρύζι

ατελώς

10 000

10 000

0

(4)

1102 30 00

Αλεύρι ρυζιού

1103 19 50

Πλιγούρια και σιµιγδάλια ρυζιού

1103 20 50

Συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων ρυζιού

1101

Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού

ατελώς

1 500

3 000

0

(1)

1103 11

Πλιγούρια και σιµιγδάλια σιταριού

1103 20 60

Συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων σιταριού

1107

Βύνη

ατελώς

5 000

10 000

0

(1)

1204 00 10

Σπέρµατα λιναριού, που προορίζονται για σπορά

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(2)

1209 10 00

Σπέρµατα ζαχαρότευτλων

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(3)

1509 10 90

Παρθένο ελαιόλαδο, άλλο από το φωτιστικό παρθένο ελαιόλαδο

18,8

απεριόριστη

απεριόριστη

1515 11 00

Λινέλαιο ακατέργαστο

18,8

απεριόριστη

απεριόριστη

1602 20 90

Παρασκευάσµατα συκωτιών, άλλα από εκείνα χήνας ή πάπιας

18,8

απεριόριστη

απεριόριστη

1602 49 19

Παρασκευάσµατα κρεάτων κατοικιδίων χοιροειδών, άλλα

1602 31 έως
1602 39

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων πουλερικών

ατελώς

600

650

50

(1) (4)

1602 50

Παρασκευάσµατα κρεάτων βοοειδών

ατελώς

250

500

0

(1)

1701 11

Ζάχαρη ακατέργαστη από ζαχαροκάλαµο

18,8

20 000

20 000

0

(4)

1701 12

Ζάχαρη ακατέργαστη από τεύτλα

1701 99

Ζάχαρη άσπρη ή άλλη, χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών

1801 00 00

Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή
φρυγµένα

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

2005 70

Ελιές, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες

ατελώς

5 000

5 000

(2)

0

(4)
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Εφαρµοστέος
δασµός
(% κατ' αξία)

Ποσότητα
από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.7.2003 έως
30.6.2004
(τόνοι)

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες
εσπεριδοειδών
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες
από σµέουρα
Πολτοί και πάστες κάστανων

18,8

απεριόριστη

απεριόριστη

2009 11
2009 19
2009 29 11
2009 29 91
2009 31 11
2009 39 11
2009 39 31
2009 39 51
2009 41 10
2009 49 11
2009 49 30
2009 49 91

Χυµοί πορτοκαλιού κατεψυγµένοι
Άλλοι χυµοί πορτοκαλιού
Χυµοί γκρέιπ-φρουτ

18,8

απεριόριστη

απεριόριστη

2401 10 10
2401 10 20
2401 10 60
2401 10 70
2401 20 10
2401 20 20

Καπνά ακατέργαστα

18,8

2 500

2 500

Τελωνειακός
κωδικός της
Ρουµανίας

2007 91
2007 99 35
2007 99 51

Περιγραφή (*)

Ετήσια
αύξηση από
1.7.2004
(τόνοι)

Ειδικές
διατάξεις

0

(4)

Χυµοί άλλων εσπεριδοειδών
Χυµοί λεµονιών
Χυµοί ανανά

(*) Το κείµενο της περιγραφής εµπορευµάτων θεωρείται ότι έχει µόνον ενδεικτική αξία, δεδοµένου ότι το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του παρόντος
παραρτήµατος, από το πεδίο εφαρµογής του κωδικού. Όταν των κωδικών προηγείται το «ex», το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται από το περιεχόµενο του κωδικού και από
αυτό της αντίστοιχης περιγραφής, σε συνδυασµό.
(1) Η παραχώρηση αυτή εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα για τα οποία δεν λαµβάνονται επιστροφές κατά την εξαγωγή.
(2) Σε περίπτωση αύξησης των τελωνειακών δασµών που εφαρµόζονται erga omnes, ο προτιµησιακός δασµός που εφαρµόζεται στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας
µπορεί να καθοριστεί σε 75 % του τελωνειακού δασµού που εφαρµόζεται erga omnes, αλλά δεν θα υπερβεί το 18,8 % κατ' αξία.
(3) Σε περίπτωση αύξησης των τελωνειακών δασµών που εφαρµόζονται erga omnes, ο προτιµησιακός δασµός που εφαρµόζεται στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας
µπορεί να καθοριστεί σε 75 % του τελωνειακού δασµού που εφαρµόζεται erga omnes, αλλά δεν θα υπερβεί το 15 % κατ' αξία.
(4) Οι ποσότητες των προϊόντων που υπάγονται στην εν λόγω υφιστάµενη δασµολογική ποσόστωση και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2002, πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στις ποσότητες που προβλέπονται στην τέταρτη στήλη.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε τον αποχαρακτηρισµό ορισµένων τµηµάτων του εγχειριδίου Sirene το οποίο ενέκρινε η εκτελεστική επιτροπή που συγκροτήθηκε από τη σύµβαση εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν, της 14ης
Ιουνίου 1985
(2003/19/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 207,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την απόφαση της 14ης ∆εκεµβρίου 1993 [SCH/Com-ex
(93) 22 rev.] και της 23ης Ιουνίου 1998 [SCH/Com-ex
(98) 17], η εκτελεστική επιτροπή που συγκροτήθηκε από τη
σύµβαση εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν, της 14ης
Ιουνίου 1985, την οποία υποκατέστησε το Συµβούλιο
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου Σένγκεν, διαβάθµισε ως «Confidentiel» το εγχειρίδιο Sirene, η τελική µορφή
του οποίου εγκρίθηκε µε την απόφαση της ως άνω εκτελεστικής επιτροπής στις 28 Απριλίου 1999 [SCH/Com-ex
(99) 5].

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το εγχειρίδιο Sirene αποχαρακτηρίζονται, µε εξαίρεση το τµήµα
2.3 και τα παραρτήµατα 1, 2, 3, 4, 5 και 6.
Άρθρο 2
Το τµήµα 2.3 του εγχειριδίου Sirene, καθώς και τα παραρτήµατα
1, 2, 3, 4, 5 και 6 διαβαθµίζονται ως «Restreint UΕ».
Άρθρο 3
Τα αποχαρακτηρισµένα τµήµατα του εγχειριδίου Sirene δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4

(2)

Το εγχειρίδιο Sirene και οι αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής για τη διαβάθµισή του αποτελούν µέρος του
κεκτηµένου του Σένγκεν όπως ορίζεται από το Συµβούλιο
στην απόφαση 1999/435/ΕΚ της 20ής Μαΐου 1999.

1. Οι αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής Σένγκεν της, 14ης
∆εκεµβρίου 1993, [SCH-Com-ex (93) 22 rev.] και της 23ης Ιουνίου 1998 [SCH/Com-ex (98) 17] καταργούνται στο βαθµό που
αφορούν το εγχειρίδιο Sirene.

(3)

Ορισµένα τµήµατα του εγχειριδίου Sirene θα πρέπει να αποχαρακτηρισθούν.

2. Μελλοντικές αποφάσεις για τον χαρακτηρισµό του εγχειριδίου Sirene λαµβάνονται δυνάµει των διατάξεων της απόφασης
2001/264/ΕΚ.

(4)

Ορισµένα τµήµατα του εγχειριδίου Sirene θα πρέπει να υποχαρακτηρισθούν σε «Restreint UΕ».

Άρθρο 5

(5)

Πρέπει να καταργηθούν οι αποφάσεις [SCH/Com-ex (93)
22 rev.] και [SCH/Com-ex (98) 17] της εκτελεστικής επιτροπής στο βαθµό που αφορούν τη διαβάθµιση του εγχειριδίου Sirene, ούτως ώστε οι µελλοντικές αποφάσεις για τη
διαβάθµισή του να µπορούν να λαµβάνονται σύµφωνα µε
τους συνήθεις κανόνες για τη διαβάθµιση εγγράφων, όπως
ορίζονται στην απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση των κανονισµών
ασφαλείας του Συµβουλίου (1),

(1) ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Λουξεµβούργο, 14 Οκτωβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
L. ESPERSEN
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2002
για την εφαρµογή του άρθρου 6 της οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλιση της αστικής
ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5304]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/20/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 της
τέταρτης οδηγίας, ο οργανισµός αποζηµιώσεως που αποζηµίωσε το ζηµιωθέντα στο κράτος µέλος διαµονής µπορεί να
απαιτήσει από τον οργανισµό αποζηµιώσεως στο κράτος
µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η ασφαλιστική επιχείρηση που εξέδωσε το ασφαλιστήριο να του επιστρέψει το
ποσό που καταβλήθηκε ως αποζηµίωση.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της
τέταρτης οδηγίας, το άρθρο 6 αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα αφού συναφθεί συµφωνία µεταξύ των οργανισµών
αποζηµιώσεως που έχουν συσταθεί ή εγκριθεί από τα κράτη
µέλη σχετικά µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους,
καθώς και τις διαδικασίες επιστροφής των καταβληθέντων
ποσών.

(5)

Όλα τα κράτη µέλη έχουν ορίσει οργανισµούς αποζηµιώσεως υπεύθυνους για την ικανοποίηση των ζηµιωθέντων,
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 της
τέταρτης οδηγίας ασφάλισης αυτοκινήτων, όπως ορίζεται
στο άρθρο 6. Σύµφωνα µε την εν λόγω διάταξη, συνήφθη
συµφωνία στις 29 Απριλίου 2002, µεταξύ των οργανισµών
αποζηµιώσεως στις Βρυξέλλες και κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε επιστολή της 19ης Ιουλίου 2002 εντός
της προθεσµίας που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 3
της ίδιας οδηγίας.

(6)

Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β), η Επιτροπή καλείται να ορίσει την ηµεροµηνία από την οποία θα αρχίσει να
παράγει αποτελέσµατα το άρθρο 6 της τέταρτης οδηγίας,
αφού έχει ήδη βεβαιωθεί, κατόπιν διαβουλεύσεων µε την
επιτροπή ασφαλιστικών θεµάτων, ότι έχει συναφθεί ανάλογη
συµφωνία.

(7)

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 της τέταρτης οδηγίας ασφάλισης αυτοκινήτων, τα κράτη µέλη θεσπίζουν και
δηµοσιεύουν, πριν από τις 20 Ιουλίου 2003, τις αναγκαίες
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συµµορφωθούν µε την εω λόγω οδηγία,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 16ης Μαΐου 2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλιση της αστικής
ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 73/
239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος
3 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2000/26/ΕΚ (τέταρτη οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων) θεσπίζει ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται σε
ζηµιωθέντες που διαµένουν σε ένα κράτος µέλος και
δικαιούνται αποζηµίωση για οιαδήποτε ζηµία ή σωµατική
βλάβη από τροχαία ατυχήµατα που συνέβησαν σε κράτος
διάφορο εκείνου στο οποίο διαµένει ο ζηµιωθείς ή σε τρίτες
χώρες, τα εθνικά ασφαλιστικά γραφεία των οποίων µετέχουν
στο σύστηµα γραφείων πράσινης κάρτας, εφόσον τα ατυχήµατα προκαλούνται από οχήµατα που συνήθως σταθµεύουν
και είναι ασφαλισµένα σε κράτος µέλος.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 10
παράγραφος 3 της τέταρτης οδηγίας, κάθε κράτος µέλος
ιδρύει ή εγκρίνει, πριν από τις 20 Ιανουαρίου 2002, έναν
οργανισµό αποζηµιώσεως υπεύθυνο για την αποζηµίωση των
ζηµιωθέντων εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει
διορίσει αντιπρόσωπο ή παρελκύει προδήλως το διακανονισµό µιας αξίωσης. Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7,
ο ζηµιωθείς δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από τον
αρµόδιο οργανισµό αποζηµιώσεως στο κράτος µέλος στο
οποίο διαµένει, εάν είναι αδύνατη η διαπίστωση της ταυτότητας του οχήµατος ή εάν, σε διάστηµα δύο µηνών µετά
το ατύχηµα, είναι αδύνατη η διαπίστωση της ταυτότητας της
ασφαλιστικής επιχείρησης.

(1) ΕΕ L 181 της 20.7.2000, σ. 65.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/26/ΕΚ τίθεται σε ισχύ από τις 20
Ιανουαρίου 2003.

14.1.2003
Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2002.

Άρθρο 2

Για την Επιτροπή

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα µέτρα που έλαβαν
για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης.

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

14.1.2003
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 2002/673/ΕΚ σχετικά µε την έγκριση των προγραµµάτων για την
πραγµατοποίηση ερευνών στα κράτη µέλη σχετικά µε τη γρίπη των πουλερικών και των άγριων πτηνών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5488]
(2003/21/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η προθεσµία για την υποβολή των εκθέσεων σχετικά µε τα
αποτελέσµατα των ερευνών θα πρέπει να παραταθεί µέχρι τις
15 Οκτωβρίου 2003, ώστε να καλυφθούν καλύτερα οι
έρευνες σχετικά µε τα άγρια πτηνά.

(7)

Επ' ευκαιρία θα πρέπει να τροποποιηθεί και ένας πίνακας
που χρησιµοποίησαν τα κράτη µέλη για την κοινοποίηση
των αποτελεσµάτων των ερευνών σε σχέση µε τις διάφορες
κατηγορίες πουλερικών που εξετάστηκαν και να διορθωθεί
ένα σφάλµα στον πίνακα αυτό.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα
µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής τροφικής αλυσίδας και
υγείας των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (2),
και ιδίως το άρθρο 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ προβλέπει χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και επιστηµονικών µέτρων µε στόχο την ανάπτυξη της κοινοτικής
κτηνιατρικής νοµοθεσίας και της κτηνιατρικής εκπαίδευσης
ή κατάρτισης.

(1)

Η πραγµατοποίηση ερευνών σχετικά µε τη γρίπη των πουλερικών και των άγριων πτηνών προβλέπεται από την απόφαση
2002/649/EΚ της Επιτροπής (3) η οποία προβλέπει επίσης
ότι η Κοινότητα θα συµµετάσχει κατά 50 % στις δαπάνες
που θα πραγµατοποιήσουν τα κράτη µέλη για τη συλλογή
και την ανάλυση δειγµάτων µε ανώτατο όριο τις 500 000
ευρώ για όλα τα κράτη µέλη.

(2)

Με την απόφαση 2002/673/EΚ της Επιτροπής (4) εγκρίθηκαν τα προγράµµατα των κρατών µελών και καθορίστηκαν
τα υποδείγµατα των εκθέσεων σχετικά µε τα αποτελέσµατα
και τις δαπάνες των προγραµµάτων που θα εκτελούν τα
διάφορα κράτη µέλη.

(3)

(4)

Τώρα, όλα τα κράτη µέλη έχουν υποβάλει τα προγράµµατά
τους τα οποία εξετάστηκαν από την Επιτροπή, καθώς και
από έναν εµπειρογνώµονα ενός εργαστηρίου στο οποίο
προσέφυγε η Κοινότητα.

(5)

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση
2002/673/EΚ προκειµένου να εγκριθούν επισήµως τα
προγράµµατα των κρατών µελών και να καθοριστεί το ποσό
της χρηµατοδοτικής συνδροµής της Κοινότητας και κάθε
εγκεκριµένο πρόγραµµα.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της
203 της
213 της
228 της

18.8.1990, σ. 19.
28.7.2001, σ. 16.
9.8.2002, σ. 38.
24.8.2002, σ. 27.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2002/673/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, η ηµεροµηνία «30 Σεπτεµβρίου
2003» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «15 Οκτωβρίου
2003».
2. Το παράρτηµα I αντικαθίσταται µε το παράρτηµα I της παρούσας απόφασης.
3. Το παράρτηµα II αντικαθίσταται µε το παράρτηµα II της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος των κρατών µελών των οποίων έχουν εγκριθεί τα προγράµµατα για τη διενέργεια ερευνών σχετικά µε τη
γρίπη των πουλερικών και των άγριων πτηνών
(σε ευρώ)
Κράτη µέλη

Περίοδος

Ανώτατο ποσό σε ευρώ

Αυστρία — AT

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

24 500

Βέλγιο — B

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

12 600

∆ανία — DK

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

29 500

Φινλανδία — FI

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

19 700

Γαλλία — F

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

28 700

Γερµανία — D

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

74 400

Ελλάδα — EL

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

37 600

Ιρλανδία — IRL

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

17 800

Ιταλία — I

1η Αυγούστοου 2002 — 30 Ιουνίου 2003

31 800

Λουξεµβούργο — L

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

1 500

Ολλανδία — NL

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

22 800

Πορτογαλία — P

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

32 900

Ισπανία — E

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

42 100

Σουηδία — SE

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

25 200

Ηνωµένο Βασίλειο — UK

30 ∆εκεµβρίου 2002 — 15 Οκτωβρίου 2003

98 900
Σύνολο

500 000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για την αγορά από την Κοινότητα εµβολίου κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων και τη δηµιουργία
κοινοτικού αποθέµατος του εµβολίου αυτού
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5490]
(2003/22/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/
EΚ (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 2,
την οδηγία 2001/89/EΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2001, σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση της κλασικής πανώλης των χοίρων (3), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος
2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1. Η Κοινότητα θα αγοράσει το συντοµότερο δυνατό
1 000 000 δόσεις ζωντανού εξασθενηµένου εµβολίου κατά της
κλασικής πανώλης των χοίρων.
2. Η Κοινότητα θα προβεί σε ρυθµίσεις για την αποθεµατοποίηση και τη διανοµή του εµβολίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 2
Tο µέγιστο κόστος των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν
θα υπερβεί τις 300 000 ευρώ.

(1)

Η κλασική πανώλη των χοίρων αποτελεί απειλή για τους
οικόσιτους και τους άγριους χοίρους στην Κοινότητα.

(2)

Τα κρούσµατα κλασικής πανώλης των χοίρων µπορούν να
επιφέρουν σοβαρές συνέπειες και οικονοµικές απώλειες στην
Κοινότητα ιδίως, εάν εµφανιστούν σε περιοχές µε υψηλή
πυκνότητα χοίρων.

Tα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 1 θα εκτελεσθούν από την
Επιτροπή σε συνεργασία µε τον προµηθευτή που θα οριστεί µε διαγωνισµό.

Οι κανόνες για τη διενέργεια επείγοντος εµβολιασµού σε
εκµεταλλεύσεις χοίρων ορίζονται στην οδηγία 2001/89/EΚ.

Άρθρο 4

(3)

Σύµφωνα µε την απόφαση 2002/106/EΚ της Επιτροπής, της
1ης Φεβρουαρίου 2002, για την έγκριση διαγνωστικού
εγχειριδίου µε διαγνωστικές διαδικασίες, µεθόδους δειγµατοληψίας και κριτήρια για την αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιµών επιβεβαίωσης της κλασικής πανώλης των
χοίρων (4), δεν υπάρχουν κατάλληλες δοκιµές διάκρισης που
να επιτρέπουν τον διαχωρισµό των εµβολιασµένων χοίρων
από τους χοίρους φυσικώς προσβεβληµένους από τον ιό της
κλασικής πανώλης των χοίρων. Συνεπώς, δεν µπορεί να
προβλεφθεί επί του παρόντος η επιτυχής χρήση των ιχνηθετικών εµβολίων κατά της νόσου αυτής, σε περίπτωση επείγοντος εµβολιασµού.

(4)

Κρίνεται σκόπιµο να αγορασθεί ο κατάλληλος αριθµός
δόσεων ζωντανού εξασθενηµένου εµβολίου κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων και να ληφθούν τα κατάλληλα
µέτρα ώστε να αποθεµατοποιηθούν και να είναι διαθέσιµα σε
περίπτωση επείγοντος εµβολιασµού οικόσιτων χοίρων.

(5)

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

(6)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της 18.8.1990, σ. 19.
203 της 28.7.2001, σ. 16.
316 της 1.12.2001, σ. 5.
39 της 9.2.2002, σ. 71.

Άρθρο 3

1. Η Επιτροπή θα συνάψει συµβάσεις για τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 3 χωρίς καθυστέρηση.
2. Εξουσιοδοτείται ο γενικός διευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών να υπογράψει τις συµβάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για χρηµατοδοτική συµµετοχή για την υποχρεωτική σφαγή ζώων από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2001 λόγω του αφθώδους πυρετού στο Ηνωµένο Βασίλειο
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5491]
(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2003/23/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Εστίες αφθώδους πυρετού εµφανίστηκαν στο Ηνωµένο
Βασίλειο και µετά τις 30 Ιουνίου 2001. Πρέπει να καθοριστεί συµπληρωµατική χρηµατοδοτική συµµετοχή για την
εκρίζωση αυτών των εστιών.

(7)

Επειδή το ποσό των επιλέξιµων δαπανών θα καταβληθεί σε
ευρώ, πρέπει να καθοριστεί συναλλαγµατική ισοτιµία.

(8)

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 απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, για δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (2), και ιδίως
το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Εστίες αφθώδους πυρετού παρουσιάστηκαν στο Ηνωµένο
Βασίλειο το 2001. Η εµφάνιση της νόσου αντιπροσωπεύει
σοβαρό κίνδυνο για τα κοινοτικά αποθέµατα. Με στόχο την
πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου και τη συµβολή στην
εξάλειψή της, η Κοινότητα µπορεί να συµµετάσχει σε επιλέξιµες δαπάνες του κράτους µέλους.

(1)

(2)

Μόλις επιβεβαιώθηκε επίσηµα η παρουσία αφθώδους
πυρετού, οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι έλαβαν τα µέτρα
που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και εφάρµοσαν αµέσως τις σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3).

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (4), κτηνιατρικά και
φυτοϋγειονοµικά µέτρα που λήφθηκαν σύµφωνα µε κοινοτικούς κανόνες χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του τµήµατος
εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. Για σκοπούς δηµοσιονοµικού ελέγχου, εφαρµόζονται τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1258/1999.
Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας παρέχεται υπό
τον όρο ότι τα σχεδιαζόµενα µέτρα εφαρµόζονται αποτελεσµατικά και ότι οι αρχές διαβιβάζουν όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών.

(4)

Η χρηµατοδοτική συµµετοχή για την εξάλειψη του αφθώδους πυρετού στο Ηνωµένο Βασίλειο το 2001, σχετικά µε
εστίες αφθώδους πυρετού που εµφανίστηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2001, έχει καθοριστεί µε την απόφαση 2001/654/ΕΚ
της Επιτροπής (5).

(5)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της
203 της
315 της
160 της
230 της

18.8.1990, σ. 19.
28.7.2001, σ. 16.
26.11.1985, σ. 11.
26.6.1999, σ. 103.
28.8.2001, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το Ηνωµένο Βασίλειο µπορεί να λάβει χρηµατοδοτική συνδροµή
της Κοινότητας για την επαρκή αποζηµίωση των κατόχων ζώων
λόγω της αναγκαστικής σφαγής τους στο πλαίσιο µέτρων εξάλειψης
που αφορούν εστίες αφθώδους πυρετού, οι οποίες παρουσιάστηκαν
από την 1η Ιουλίου έως το τέλος Οκτωβρίου 2001, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 11 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ.

Άρθρο 2
1. Η κοινοτική χρηµατοδοτική συµµετοχή καταβάλλεται µε
βάση:
α) δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία αφορούν τα µέτρα που εφαρµόστηκαν την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 και τα
οποία υποβάλλονται εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης στο κράτος µέλος της παρούσας απόφασης·
β) τα αποτελέσµατα των ελέγχων της Επιτροπής που αναφέρονται
στο άρθρο 4.
2. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική έκθεση. Η χρηµατοδοτική έκθεση λαµβάνει
υπόψη τις κατηγορίες των καταστραφέντων ζώων, ή των σφαγέντων
και καταστραφέντων ζώων σε κάθε εκµετάλλευση λόγω του αφθώδους πυρετού. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται σε ηλεκτρονική µορφή
σύµφωνα µε το παράρτηµα.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, «επαρκής αποζηµίωση» σηµαίνει την αποζηµίωση της αξίας που είχαν τα ζώα
λίγο πριν προσβληθούν από τη νόσο.
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Άρθρο 3

Άρθρο 5

Το ποσό των επιλέξιµων δαπανών καθορίζεται σε ευρώ, στην ισοτιµία που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µηνός κατά τον οποίο
λαµβάνεται η αίτηση πληρωµής.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωµένο Βασίλειο της
Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Άρθρο 4
Η Επιτροπή µπορεί να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους, µε τη
συνεργασία των αρµόδιων εθνικών αρχών, όσον αφορά την εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων και τις σχετικές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν.
Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για τα αποτελέσµατα των
διεξαχθέντων ελέγχων.

Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

14.1.2003
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ενοποιηµένου µηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήµατος
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5496]
(2003/24/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

∆ιάφορες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο κοινοτικών µελετών και σεµιναρίων κατέληξαν στην ανάγκη
αναθεώρησης της αρχιτεκτονικής του δικτύου ANIMO προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία ένα κτηνιατρικό σύστηµα
στο οποίο ενοποιούνται οι διάφορες µηχανογραφικές εφαρµογές.

(5)

Το ψήφισµα A5-0396/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 1/2000 (10) του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε την κλασική πανώλη των
χοίρων ζητεί να γίνεται η διαχείριση και κατάρτιση του δικτύου ANIMO εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, καθώς και ορισµένες τροποποιήσεις σύµφωνα µε τις
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

(6)

Για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και των διεπαφών
χρηστών, τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργαστούν στενά για
την κατάρτιση ενοποιηµένου µηχανογραφικού κτηνιατρικού
συστήµατος.

(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 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/
118/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,
την απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου
1992, για τη µηχανογράφηση των κτηνιατρικών διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο SHIFT), για την τροποποίηση των οδηγών 90/675/
ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 91/628/ΕΟΚ και της απόφασης 90/424/
ΕΟΚ και την κατάργηση της απόφασης 88/192/ΕΟΚ (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 95/1/ΕΚ (4), και ιδίως το
άρθρο 12,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (6),
και ιδίως τα άρθρα 37 και 37α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το
κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (7) αφορά
τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εµπιστοσύνης στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και διευκολύνει τη χρησιµοποίησή
τους από τις εθνικές και κοινοτικές διοικήσεις, τόσο µεταξύ
τους όσο και µε τους πολίτες και τους οικονοµικούς φορείς.

(1)

Η απόφαση 92/563/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 19ης Νοεµβρίου 1992, περί της προβλεπόµενης από το σχέδιο SHIFT
βάσεως δεδοµένων όσον αφορά τους κοινοτικούς όρους εισαγωγής (8), αναθέτει στην Επιτροπή την ανάπτυξη των ενδεδειγµένων βάσεων δεδοµένων.

(2)

Η απόφαση 91/398/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε δίκτυο πληροφορικής για τη σύνδεση των
κτηνιατρικών αρχών (ANIMO) (9) καθορίζει τις βασικές
αρχές του δικτύου επικοινωνίας µεταξύ των κτηνιατρικών
µονάδων.

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
243 της 25.8.1992, σ. 27.
1 της 1.1.1995, σ. 113.
224 της 18.8.1990, σ. 19.
203 της 28.7.2001, σ. 16.
13 της 19.1.2000, σ. 12.
361 της 10.12.1992, σ. 45.
221 της 9.8.1991, σ. 30.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Κοινότητα θέτει το συντοµότερο δυνατόν σε λειτουργία ένα
µηχανογραφικό σύστηµα το οποίο ενσωµατώνει τις λειτουργίες των
συστηµάτων ANIMO και SHIFT στο πλαίσιο ενιαίας αρχιτεκτονικής. Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος αυτού καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
1. Σε πρώτη φάση, η Επιτροπή επεξεργάζεται τις προδιαγραφές
του νέου συστήµατος ANIMO, προβαίνει σε ανάλυσή του και
παρουσιάζει ένα πρωτότυπο.
Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή διαθέτει 200 000 ευρώ.
2. Σε δεύτερη φάση, η Επιτροπή καταρτίζει το σύστηµα ANIMO
και θέτει στη διάθεση των κρατών µελών τη βάση δεδοµένων.
3. Η Επιτροπή διασφαλίζει επίσης την ανάπτυξη και την ενσωµάτωση στο νέο µηχανογραφικό σύστηµα του συστήµατος SHIFT, και
ιδίως των απαιτούµενων λειτουργιών για την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στους µεθοριακούς σταθµούς επιθεώρησης
τόσο όσον αφορά τις κανονιστικές διατάξεις όσο και την ανάλυση
κινδύνων.
(10) ΕΕ C 85 της 23.3.2000, σ. 1.
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Άρθρο 3
Ο γενικός διευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών εξουσιοδοτείται
να υπογράψει εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις απαιτούµενες συµβάσεις για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η αρχιτεκτονική των συστηµάτων πληροφορικής της Γ∆ «Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών» στηρίζεται σε µια τεχνολογία
«n-tiers», µε φυλλοµετρητή από την πλευρά του πελάτη, Η/Υ εξυπηρετητή WEB για την παρουσίαση των πληροφοριών και διαχωριζόµενο εξυπηρετητή βάσης δεδοµένων ORACLE. Οι στρατηγικές εφαρµογές αναπτύσσονται σε JAVA µε το προϊόν BEA
Weblogic. Το πρωτόκολλο δικτύου είναι IP, µε τη χρησιµοποίηση — εφόσον απαιτείται για λόγους ασφάλειας — ενός ιδιωτικού δικτύου δεδοµένων TESTA II και πρωτοκόλλων ασφαλείας όπως το Secure Socket Layer (SSL) ή το Public Key Infrastructure (PKI). Οι ανταλλαγές δεδοµένων µεταξύ εφαρµογών πραγµατοποιούνται βάσει του προτύπου XML.
Οι στατιστικές εκθέσεις αναπτύσσονται από το λογισµικό BO (Business Object) και ένα λογισµικό χαρτογράφησης.
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2304/2002 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, για εφαρµογή της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση σύνδεσης ΥΧΕ»)
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 348 της 21ης ∆εκεµβρίου 2002)
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2304/2002 προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ∆ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΗ
Μέρος Α: Στρατηγική συνεργασίας
Σύνοψη
Κεφάλαιο 1: Στόχοι συνεργασίας της ΕΚ
Κεφάλαιο 2: Πρόγραµµα δράσης των ΥΧΕ
Κεφάλαιο 3: Εκτίµηση της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης
Κεφάλαιο 4: Εκτίµηση της παλαιότερης και της παρούσας συνεργασίας της ΕΚ
Κεφάλαιο 5: Στρατηγική ανταπόκρισης
Μέρος B: Ενδεικτικό πρόγραµµα
Κεφάλαιο 6: Ενδεικτικό πρόγραµµα
Το πλήρες κείµενο, συµπεριλαµβανοµένης της συνοπτικής παρουσίασης και των κεφαλαίων 1-6, θα πρέπει να περιορίζεται σε 10
σελίδες συν τα παραρτήµατα.
ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνοπτική παρουσίαση
Τα ΕΕΠ θα πρέπει να αρχίζουν µε συνοπτική παρουσίαση που θα καλύπτει µισή σελίδα. Αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τις
κυριότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΥΧΕ µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, τους κύριους στόχους του ΕΕΠ, τους
κυριότερους λόγους επιλογής του κεντρικού τοµέα και τη συνολική κατανοµή κεφαλαίων.
Κεφάλαιο 1: Στόχοι συνεργασίας της ΕΚ
Στο παρόν µέρος, δηλώνονται ρητά οι γενικοί στόχοι συνεργασίας της ΕΚ, όπως ορίζονται από τη συνθήκη της ΕΚ, τους κανονισµούς της ΕΚ, τις διεθνείς συµφωνίες και την πρόσφατη δήλωση για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΚ.
Κεφάλαιο 2: Πρόγραµµα δράσεως των ΥΧΕ
Το παρόν µέρος θα πρέπει να παρέχει συνοπτική δήλωση των σκοπών και στόχων της κυβέρνησης, όπως καθορίζονται σε επίσηµα έγγραφα πολιτικής, σε µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα σχέδια, στρατηγικές µεταρρύθµισης ή αναπτυξιακά προγράµµατα. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστίθεται ένδειξη σχετικά µε το κατά πόσον η κυβέρνηση προτείνει να επιτύχει τους εν
λόγω στόχους.
Κεφάλαιο 3: Εκτίµηση της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης
Οι κυριότερες εξελίξεις/θέµατα στον τοµέα άσκησης εσωτερικής πολιτικής και τα θέµατα που σχετίζονται µε το εξωτερικό πλαίσιο, θα πρέπει να καλύπτουν, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής κατάστασης, τα εµπορικά θέµατα, την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση, τα περιβαλλοντικά θέµατα και, τέλος, τη βιωσιµότητα των τρεχουσών πολιτικών και των µεσοπρόθεσµων
προκλήσεων. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της διαχείρισης των δηµοσίων δαπανών και των δηµοσίων
συµβάσεων.
Θα πρέπει να γίνει η σχετική ανάλυση και όχι µόνο περιγραφή. Η ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται σε διάλογο, να καταρτίζεται
(ενδεχοµένως) σε στενή συνεργασία µε άλλους χορηγούς βοήθειας και να υπάρχει συµµετοχή µη κρατικών παραγόντων.
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Κεφάλαιο 4: Εκτίµηση της παλαιότερης και της παρούσας συνεργασίας της ΕΚ
Το παρόν µέρος πρέπει να περιέχει σύντοµη παρουσίαση των αποτελεσµάτων και αποκτηθεισών εµπειριών και της συντελούµενης
συνεργασίας της ΕΚ. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που περιέχουν οι αξιολογήσεις για τις ΥΧΕ, συγκεκριµένοι
τοµείς ή έργα.
Μια συνδετική παράγραφος (συνδυασµός πολιτικών της ΕΚ) θα πρέπει να εξασφαλίσει τη σύνδεση των ΕΕΠ µε άλλες κοινοτικές
πολιτικές, πόρους και µέσα. Θα πρέπει να περιγραφούν τα προγράµµατα των κρατών µελών της ΕΕ και (ενδεχοµένως) άλλων
χορηγών βοήθειας.
Κεφάλαιο 5: Στρατηγική ανταπόκρισης
Το παρόν µέρος θα πρέπει να χαράξει τις στρατηγικές επιλογές για τη συνεργασία της ΕΚ, διευκρινίζοντας την περιοχή και τον
τοµέα επικέντρωσης της βοήθειας. Λογικά η επιλογή θα βασίζεται:
— στους στόχους πολιτικής της ΕΚ·
— σε ανάλυση της κατάστασης της ΥΧΕ και της αναπτυξιακής της στρατηγικής, µε καθορισµό της συνάφειας και της βιωσιµότητας της στρατηγικής στήριξης·
— στα συµπεράσµατα που συνάγονται στο πλαίσιο κάθε ανάλυσης του συνδυασµού πολιτικής/συνοχής·
— του ενδεικτικού όγκου των διαθέσιµων κεφαλαίων·
— των διδαγµάτων από παλαιές και παρούσες δραστηριότητες της ΕΚ·
— της συµπληρωµατικότητας µε τη βοήθεια που παρέχουν άλλοι σηµαντικοί χορηγοί βοήθειας και µε τα κυβερνητικά
προγράµµατα. Η βοήθεια της Κοινότητας θα πρέπει να εστιάζεται σε τοµείς όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα ή διαθέτει
εµπειρογνωµοσύνη.
ΜΕΡΟΣ B: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κεφάλαιο 6: Ενδεικτικό πρόγραµµα
Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει το ενδεικτικό πρόγραµµα των ΥΧΕ, που βασίζεται και είναι σύµφωνο µε την ανάλυση της
στρατηγικής. Το ενδεικτικό πρόγραµµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του ΕΕΠ και θα πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα
µέρη:
Χρηµατοδοτικά κονδύλια
Το παρόν µέρος θα πρέπει να περιέχει κατανοµή των ενδεικτικών ποσών που προορίζονται στο πλαίσιο του ένατου ΕΤΑ για τον
κεντρικό τοµέα και ενδεχοµένως για άλλους τοµείς. Τα µη διατεθέντα υπόλοιπα από προηγούµενα ΕΤΑ θα πρέπει να περιληφθούν και να χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση των προτεραιοτήτων που περιγράφονται στην στρατηγική. Το ενδεικτικό πρόγραµµα µπορεί επίσης να αναφέρει κάθε ειδική ενέργεια που µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µέσω κονδυλίων του προϋπολογισµού
και µπορεί να προσδιορίζει τους τοµείς της εν λόγω βοήθειας, διευκρινίζοντας ότι η χρηµατοδότηση µέσω κονδυλίων του προϋπολογισµού υπόκειται σε ειδικούς κανόνες και ρυθµίσεις και εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα των κεφαλαίων. Τέλος, θα πρέπει
να διευκρινιστεί ότι το ένατο ΕΤΑ περιλαµβάνει επίσης την “επενδυτική διευκόλυνση” ως χρηµατοδοτικό µέσο που διαχειρίζεται
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά ότι η επενδυτική διευκόλυνση δεν αποτελεί µέρος του ενδεικτικού προγράµµατος. Όλα
τα ποσά θα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ.
Κεντρικός τοµέας
Το παρόν µέρος θα πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες για συγκεκριµένους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για τον
κεντρικό τοµέα και, ενδεχοµένως, άλλους τοµείς, καθώς και την κύρια βοήθεια που προγραµµατίζεται. Θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης την πολιτική/συνοδευτικά µέτρα που λαµβάνει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνεισφοράς της στην εκτέλεση της
στρατηγικής ανταπόκρισης. Θα πρέπει να αναφέρεται το ποσό για κάθε τοµέα. Θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί ανάλυση των
πλεονεκτηµάτων της προσέγγισης “δηµοσιονοµική στήριξη”, σε αντίθεση µε άλλες µεθόδους, και να κριθεί ποια µέθοδος θα ήταν
αποτελεσµατικότερη. Η κατ' αρχήν επιλογή του µηχανισµού δηµοσιονοµικής στήριξης (άµεσης ή µέσω ταµείου καταπιστεύµατος)
θα πρέπει πάντως να υπόκειται στην έγκριση της διαχείρισης των δηµοσίων οικονοµικών, και των δηµοσίων συµβάσεων στον
κεντρικό τοµέα, πριν την υποβολή χρηµατοδοτικής πρότασης.
∆είκτες
Θα πρέπει να καθοριστούν δείκτες εισροών, απόδοσης και αποτελέσµατος και, στο µέτρο του δυνατού, δείκτες αξιολόγησης των
επιπτώσεων στους τοµείς πολιτικής που υπάγονται στον κεντρικό τοµέα. Οι δείκτες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα κριτήρια
SMART (ειδικός χαρακτήρας, δυνατότητα µέτρησης βραχυπρόθεσµα/µεσοπρόθεσµα, δυνατότητα επίτευξης, ρεαλιστικός
χαρακτήρας και δυνατότητα έγκαιρης πραγµατοποίησης) και να συµπεριλαµβάνουν σηµείο εκκίνησης, στόχο και σαφές χρονοδιάγραµµα, για την πραγµατοποίηση συγκρίσεων κατά την ετήσια, µεσοπρόθεσµη και τελική ανασκόπηση.
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∆ιατοµεακά θέµατα
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ενσωµάτωση των διατοµεακών θεµάτων (ισότητα των δύο φύλων, περιβάλλον, θεσµική ανάπτυξη και δηµιουργία ικανοτήτων) στους τοµείς παροχής βοήθειας.
Το ενδεικτικό πρόγραµµα θα πρέπει να συµπληρωθεί από µια σειρά πινάκων:
— Πλαίσιο παροχής βοήθειας για τον κεντρικό τοµέα, λεπτοµερείς δείκτες, πηγές επαλήθευσης και υποθέσεις. Θα πρέπει να
καθοριστούν δείκτες εισροών, απόδοσης και αποτελέσµατος και, στο µέτρο του δυνατού, δείκτες αξιολόγησης των επιπτώσεων στους τοµείς που υπάγονται στον κεντρικό τοµέα. Οι δείκτες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα κριτήρια SMART
(ειδικός χαρακτήρας, δυνατότητα µέτρησης βραχυπρόθεσµα/µεσοπρόθεσµα, δυνατότητα επίτευξης, ρεαλιστικός χαρακτήρας
και δυνατότητα έγκαιρης πραγµατοποίησης) και να περιέχουν σηµείο εκκίνησης, στόχο και σαφές χρονοδιάγραµµα, για την
πραγµατοποίηση συγκρίσεων κατά την ετήσια, µεσοπρόθεσµη και τελική ανασκόπηση.
— Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για αναλήψεις υποχρεώσεων και εκταµιεύσεις
— Χρονοδιάγραµµα των δραστηριοτήτων.»
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