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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 127/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης 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 25 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 24ης 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

100,3
56,5
102,0
86,3

0707 00 05

052
628
999

123,1
151,4
137,3

0709 10 00

220
999

137,7
137,7

0709 90 70

052
204
999

127,1
164,3
145,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

44,3
53,6
45,1
43,7
80,1
53,4

0805 20 10

204
999

70,3
70,3

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

052
204
220
464
600
624
999

44,4
57,0
89,2
138,3
78,5
81,0
81,4

0805 50 10

052
600
999

59,8
72,9
66,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

131,9
43,3
93,1
104,6
114,5
97,5

0808 20 50

388
400
720
999

104,5
111,2
50,1
88,6

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 128/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
για το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισµένων
µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ελβετίας και Λιχτενστάιν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1602/2000 (6), ορίζει κανόνες για τη διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων. Κρίνεται σκόπιµο να
προβλέπεται ότι οι δασµολογικές ποσοστώσεις που ανοίχθηκαν βάσει του παρόντος κανονισµού πρέπει να αποτελούν
αντικείµενο διαχείρισης σύµφωνα µε τους εν λόγω κανόνες.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης των οριζόντιων ζητηµάτων σχετικά µε τις συναλλαγές µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα I,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, για τον καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών
που εφαρµόζεται σε ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (2), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 2,
την απόφαση 2000/239/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου
2000, σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, η οποία αφορά το πρωτόκολλο αριθ. 2 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας (3), και ιδίως
το άρθρο 2,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι ετήσιες δασµολογικές ποσοστώσεις για ορισµένα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που προβλέπονται στη συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, η οποία αφορά το πρωτόκολλο αριθ. 2 της
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, εφεξής καλούµενης «η
συµφωνία», πρέπει να ανοιχθούν για το 2003.

(1)

Η ετήσια ποσόστωση για τα προϊόντα που κατατάσσονται
στους κωδικούς ΣΟ 2202 10 00 και ex 2202 90 10, που
ορίζεται στη συµφωνία, έχει εξαντληθεί. Ως εκ τούτου, δυνάµει της συµφωνίας, πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο
αύξησης κατά 10 % για το 2003.

(2)

Οι προτιµησιακές διατάξεις που προβλέπονται από τη συµφωνία των ελεύθερων ανταλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
της 22ας Ιουλίου 1972, επεκτάθηκαν στο Πριγκιπάτο του
Λιχτενστάιν µε πρόσθετη συµφωνία που εγκρίθηκε από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2840/72 του Συµβουλίου (4). Κατά
συνέπεια, τα µέτρα που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό
πρέπει επίσης να εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής
Λιχτενστάιν.

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

318 της 20.12.1993, σ. 18.
298 της 25.11.2000, σ. 5.
76 της 25.3.2000, σ. 11.
300 της 31.12.1972, σ. 188.

Οι κοινοτικές δασµολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές των
µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων µε προέλευση την Ελβετία και
το Λιχτενστάιν που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα είναι ανοικτές
στην απαλλαγή δασµού από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Για τις εισαγωγές των προϊόντων που περιλαµβάνονται στον πίνακα
2 του παραρτήµατος και οι οποίες υπερβαίνουν την ποσόστωση
απαλλαγής, εφαρµόζεται δασµολογικός συντελεστής 9,1 %.

Άρθρο 2
Η διαχείριση των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 διενεργείται από την Επιτροπή σύµφωνα
µε τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 308α, 308β και
308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.
(5) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(6) ΕΕ L 188 της 26.7.2000, σ. 1.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1
Ποσότητες
για το 2003

∆ασµολογικός
συντελεστής

Αύξων αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων

09.0911

1302 20 10

Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις σε
ξερή κατάσταση

660

Απαλλαγή

09.0912

2101 11 11

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα
περιεκτικότητας σε ξερές ουσίες που προέρχονται
από τον καφέ, ίσης ή ανώτερης του 95 % κατά
βάρος

2 040

Απαλλαγή

09.0913

2101 20 20

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ

144

Απαλλαγή

09.0914

2106 90 92

Παρασκευάσµατα διατροφής, άλλα, που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, τη
ζαχαρόζη, την ισογλυκόζη, τη γλυκόζη, τα άµυλα
κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο
του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το
γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη,
λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

1 020

Απαλλαγή

Πίνακας 2

Αύξων
αριθµός

09.0916

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων

2202 10 00

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα
µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
ή αρωµατισµένα

ex 2202 90 10
(κωδικός
Taric 10)

Άλλα µη αλκοολούχα ποτά που περιέχουν
ζάχαρη

Όγκος
(λίτρα)

∆ασµολογικός
συντελεστής
της
ποσόστωσης

∆ασµός εκτός
ποσόστωσης

99 825 000

Απαλλαγή

9,1 %
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 129/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για τον προσδιορισµό του µεγέθους των µατιών και του πάχους του
νήµατος των διχτυών αλιείας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών
µέτρων για την προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 973/
2001 (2), και ιδίως το άρθρο 48,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2108/84, της 23ης Ιουλίου
1984, σχετικά µε λεπτοµερείς κανόνες για τον προσδιορισµό
του µεγέθους των µατιών των διχτυών αλιείας (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2550/97 (4), έχει
υποστεί σηµαντικές τροποποιήσεις και δεδοµένου ότι πρόκειται να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισµό για λόγους σαφήνειας
και εξορθολογισµού.

(1)

Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τα τεχνικά µέτρα
διατήρησης των αλιευτικών πόρων, είναι αναγκαία η θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων για τον καθορισµό του µεγέθους των
µατιών και του πάχους του νήµατος των διχτυών αλιείας.

(2)

Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο
να καθοριστεί ο τύπος του οργάνου που πρέπει να χρησιµοποιείται καθώς και ο τρόπος χρήσης του, ο τρόπος της επιλογής των προς µέτρηση µατιών, η µέθοδος µε την οποία
πρέπει να µετράται κάθε ένα από αυτά, ο τρόπος του υπολογισµού του µεγέθους των µατιών του διχτυού, η διαδικασία
επιλογής των νηµάτων των µατιών για την εκτίµηση του
πάχους του νήµατος καθώς και η περιγραφή της διαδικασίας
επιθεώρησης.

(3)

(4)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι όροι βάσει των οποίων
καθορίζεται από τη διαδικασία ελέγχου ότι το πάχος του
νήµατος των αλιευτικών εργαλείων υπερβαίνει το µέγιστο
επιτρεπόµενο πάχος.

(5)

Σε περίπτωση αµφισβήτησης του αποτελέσµατος µιας
µέτρησης από τον πλοίαρχο ενός σκάφους κατά τη διάρκεια
µιας επιθεώρησης, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για πρόσθετη τελική µέτρηση.

(6)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι όροι:
α) «ενεργά εργαλεία»: τράτες, δανέζικοι γρίποι και παρόµοια συρόµενα δίχτυα·
β) «αδρανή εργαλεία»: απλάδια δίχτυα, δίχτυα εµπλοκής, µανωµένα
δίχτυα, τα οποία µπορούν να αποτελούνται από ένα ή περισσότερα χωριστά δίχτυα τα οποία είναι εξοπλισµένα µε πάνω, κάτω
και συνδετικά σχοινιά και µπορούν να φέρουν εξοπλισµό αγκύρωσης, επίπλευσης και ναυσιπλοΐας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Άρθρο 2
Όργανο µέτρησης για τον προσδιορισµό του µεγέθους των
µατιών
1. Τα όργανα µέτρησης που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό του µεγέθους των µατιών πρέπει να έχουν πάχος 2
χιλιοστών, να είναι επίπεδα, να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικό
υλικό και να µην υφίστανται παραµόρφωση. Πρέπει να διαθέτουν
είτε µία σειρά πλευρών µε παράλληλες ακµές, οι οποίες, από ένα
σηµείο και πέρα, συγκλίνουν µε µια σειρά λοξοτµήσεων σε συµµετρική αναλογία ένα προς οκτώ, είτε µόνο συγκλίνουσες ακµές
σύµφωνα µε την αναλογία που έχει περιγραφεί. Στο στενότερο
άκρο φέρουν µία οπή.
2. Τα όργανα µέτρησης αναγράφουν την ένδειξη «όργανο
µέτρησης ΕΚ». Κάθε όργανο µέτρησης αναγράφει στην πρόσθια
επιφάνειά του το πλάτος σε χιλιοστά τόσο του τµήµατος των
παράλληλων πλευρών, εφόσον υπάρχει, όσο και του τµήµατος που
συγκλίνει. Για το τελευταίο τµήµα, το πλάτος αναγράφεται κατά
διαστήµατα του 1 χιλιοστού που εµφανίζεται σε κανονικά διαστήµατα. Υπόδειγµα του οργάνου µέτρησης εµφαίνεται στο παράρτηµα I.
Άρθρο 3
Χρήση του οργάνου µέτρησης σε ροµβοειδή µάτια
1. Στην περίπτωση δικτυωµάτων µε ροµβοειδή µάτια, το δίχτυ
τεντώνεται κατά τη διεύθυνση της µεγάλης διαγωνίου των µατιών
όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ.

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

2. Το όργανο µέτρησης που περιγράφεται στο άρθρο 2, εισάγεται µε το στενότερο άκρο του στο άνοιγµα του µατιού µε διεύθυνση κάθετη προς το επίπεδο του διχτυού.

125 της
137 της
194 της
349 της

3. Το όργανο µέτρησης εισάγεται στο άνοιγµα του µατιού είτε
µε το χέρι είτε µε τη βοήθεια βάρους ή δυναµοµέτρου, µέχρις ότου
σταµατήσει στο επίπεδο των συγκλινουσών ακµών εξαιτίας της αντίστασης του µατιού.

27.4.1998, σ. 1.
19.5.2001, σ. 1.
24.7.1984, σ. 22.
19.12.1997, σ. 1.
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Άρθρο 4
Χρήση του οργάνου µέτρησης σε τετραγωνικά µάτια
1.
Στην περίπτωση δικτυωµάτων µε τετραγωνικά µάτια, το δίχτυ
τεντώνεται εν πρώτοις προς µία διαγώνια διεύθυνση και έπειτα στην
άλλη διαγώνια διεύθυνση των µατιών όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα II.
2.
Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2
και 3 εφαρµόζεται στη µέτρηση κάθε διαγώνιας διεύθυνσης του
τετραγωνικού µατιού.

Το µέγεθος των µατιών του διχτυού προσδιορίζεται στη συνέχεια
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7.
2. Εάν από τον υπολογισµό του µεγέθους των µατιών διαπιστωθεί ότι το µέγεθος του µατιού δεν φαίνεται να πληροί τους
ισχύοντες κανόνες, τότε µετρώνται δύο επιπλέον σειρές 20 µατιών
που επιλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 5.
Το µέγεθος των µατιών υπολογίζεται εκ νέου σύµφωνα µε το άρθρο
7, λαµβανοµένου υπόψη του συνόλου των 60 µατιών που ήδη
µετρήθηκαν. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9, το
µέγεθος αυτό είναι το µέγεθος των µατιών του διχτυού.

Άρθρο 5

Άρθρο 9

Επιλογή των µατιών
1.
Τα προς µέτρηση µάτια πρέπει να σχηµατίζουν µία σειρά από
20 διαδοχικά µάτια που έχουν επιλεγεί στη διεύθυνση του µεγάλου
άξονα του διχτυού.
2.
Εκτός από τα δικτυώµατα µε τετραγωνικά µάτια, δεν πρέπει
να µετρώνται τα µάτια που απέχουν λιγότερο από 50 cm από
ραφές, σχοινιά ή το σχοινί δεσίµατος του σάκου. Η απόσταση αυτή
πρέπει να µετράται κάθετα προς τις ραφές, τα σχοινιά ή το σχοινί
δεσίµατος του σάκου µε το δίχτυ τεντωµένο προς τη διεύθυνση της
µέτρησης. ∆εν πρέπει επίσης να µετρώνται µάτια που είναι µπαλωµένα, ή κατεστραµµένα, ή χρησιµεύουν για τη στερέωση προσαρτηµάτων του διχτυού.
3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα προς µέτρηση µάτια
δεν πρέπει να είναι διαδοχικά εάν αυτό δεν µπορεί να εφαρµοστεί
στην περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 2.
Άρθρο 6
Μέτρηση κάθε µατιού
1.
Τα δίχτυα πρέπει να µετρώνται µόνο και όταν το δίχτυ είναι
υγρό και όχι παγωµένο.
2.
Το µέγεθος κάθε ροµβοειδούς µατιού ορίζεται από το πλάτος
του οργάνου µέτρησης στο σηµείο που το όργανο σταµατά στην
περίπτωση που χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3.
3.
Το µέγεθος κάθε τετραγωνικού µατιού ορίζεται από το
πλάτος του οργάνου µέτρησης στο σηµείο που το όργανο σταµατά
στην περίπτωση µέτρησης και των δύο διαγωνίων σύµφωνα µε το
άρθρο 4.
Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά µέτρησης µεταξύ των διαγωνίων ενός συγκεκριµένου µατιού, το µέγεθος της µεγαλύτερης διαγωνίου θα χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό του µεγέθους του
µατιού του δικτυώµατος µε τετραγωνικά µάτια.
Άρθρο 7

25.1.2003

Μέτρηση σε περίπτωση αµφισβήτησης
1. Εάν ο πλοίαρχος ενός σκάφους αµφισβητεί το µέγεθος των
µατιών που προσδιορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8, η εν λόγω
µέτρηση δεν θα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του µεγέθους των µατιών και το δίχτυ θα µετράται εκ νέου.
2. Για την εκ νέου µέτρηση πρέπει να χρησιµοποιείται βάρος ή
δυναµόµετρο προσαρµοσµένο στο όργανο µέτρησης.
Η επιλογή του βάρους ή του δυναµοµέτρου αφήνεται στη διάκριση
του επιθεωρητή.
Το βάρος τοποθετείται στην οπή που βρίσκεται στο στενότερο
άκρο του οργάνου µέτρησης µε τη χρήση αγκίστρου. Το δυναµόµετρο µπορεί είτε να στερεωθεί στην οπή στο στενότερο άκρο του
οργάνου µέτρησης ή να τοποθετηθεί στο πλατύτερο άκρο του
οργάνου µέτρησης.
Η ακρίβεια του βάρους ή του δυναµοµέτρου πιστοποιείται από την
αρµόδια εθνική αρχή.
3. Για δίχτυα µε µέγεθος µατιών 35 χιλιοστών ή λιγότερο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, εφαρµόζεται δύναµη
19,61 newton (ισοδύναµη µε µάζα 2 χιλιογράµµων) και για άλλα
δίχτυα δύναµη 49,03 newton (ισοδύναµη µε µάζα 5 χιλιογράµµων).
4. Για τους σκοπούς του προσδιορισµού του µεγέθους των
µατιών σύµφωνα µε το άρθρο 7 µε τη χρήση βάρους ή δυναµοµέτρου, πρέπει να µετράται µόνο µια σειρά 20 µατιών.
5.

Το αποτέλεσµα της µέτρησης αυτής είναι το τελικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Άρθρο 10

Προσδιορισµός του µεγέθους του µατιού

Όργανο µέτρησης για τον προσδιορισµό των µεγεθών των
µατιών

Το µέγεθος µατιών του διχτυού είναι ο αριθµητικός µέσος όρος, σε
χιλιοστά των µετρήσεων του συνολικού αριθµού των µατιών που
επιλέγονται και µετρώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5
και 6, και στρογγυλεµένος στο επόµενο χιλιοστό.

1. Το όργανο µέτρησης πρέπει να είναι κατασκευασµένο από
ανθεκτικό υλικό και να µην υφίσταται παραµόρφωση. Πρότυπο του
οργάνου µέτρησης εµφαίνεται στο παράρτηµα III.

∆ιαδικασία ελέγχου

2. Όταν είναι τεντωµένο, το όργανο µέτρησης πρέπει να µπορεί
να µετρά µεγέθη µατιών µέχρι 300 χιλιοστά. Η κλίµακα πρέπει να
είναι βαθµονοµηµένη σε διαστήµατα του ενός, των 5 και των 10
χιλιοστών.

1.
Ο επιθεωρητής µετρά µία σειρά είκοσι µατιών που επιλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 5, εισάγοντας το όργανο µέτρησης µε
το χέρι χωρίς τη χρησιµοποίηση βάρους ή δυναµοµέτρου.

3. Τα όργανα µέτρησης των µατιών τα οποία πληρούν τις
παραγράφους 1 και 2 πρέπει να φέρουν την ένδειξη «όργανο
µέτρησης ΕΚ».

Άρθρο 8

25.1.2003
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4.
Οι σιαγόνες του οργάνου µέτρησης µατιών για τη µέτρηση
του ανοίγµατος των µατιών πρέπει να έχουν πάχος 1 τουλάχιστον
χιλιοστό και όχι περισσότερο από 3 χιλιοστά και πρέπει να φέρουν
στρογγυλεµένα άκρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΑΧΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ

5.
Κατά την µέτρηση ενός τεντωµένου µατιού, καµία δύναµη δεν
πρέπει να ασκείται εκτός από το τέντωµα του οργάνου µε το χέρι.

Άρθρο 16

Άρθρο 11

Όργανο µέτρησης για τον καθορισµό του πάχους του
νήµατος

Επιλογή των µατιών
1.
Ο επιθεωρητής επιλέγει 20 µάτια του διχτυού. Στην περίπτωση των µανωµένων διχτυών, τα µάτια επιλέγονται από το µέρος
του διχτυού που διαθέτει τα µικρότερα µάτια.
2.
Η επιλογή δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να περιλαµβάνει τα
ακόλουθα µάτια:
α) µάτια στο άνω ή κάτω σχοινί ραφής ενός διχτυού που είναι προσαρτηµένα σε ένα σχοινί ή ένα πλαίσιο στήριξης, ή άλλα προσαρτήµατα·
β) µάτια σε απόσταση δύο µατιών από ραφές και σχοινιά·

1. Τα όργανα καθορισµού του πάχους των νηµάτων πρέπει να
κατασκευάζονται από ανθεκτικό ανοξείδωτο υλικό. Υπόδειγµα του
οργάνου µέτρησης παρουσιάζεται στο παράρτηµα IV.
2. Όταν οι σιαγόνες είναι κλειστές, η διάµετρος της οπής σε
χιλιοστά πρέπει να παρουσιάζεται σε µία από τις σιαγόνες δίπλα
από την οπή. Οι σιαγόνες είναι κλειστές όταν η επιφάνεια και των
δύο εσωτερικών πλευρών των σιαγόνων εγγίζουν η µία την άλλη
και είναι επίπεδες.
3. Τα όργανα µέτρησης που πληρούν τις παραγράφους 1 και 2
θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «όργανο µέτρησης ΕΚ».

γ) µάτια που έχουν θραυστεί ή επισκευαστεί.
Άρθρο 17
Άρθρο 12
Μέτρηση κάθε µατιού
1.

Τα δίχτυα µετρώνται όταν δεν είναι παγωµένα.

2.
Ο επιθεωρητής µετρά το άνοιγµα κάθε µατιού εισάγοντας το
όργανο µέτρησης σε ένα µάτι σε οποιαδήποτε από τις δύο διευθύνσεις είναι µεγαλύτερη. Το µάτι πρέπει να τεντώνεται µε το χέρι
µέχρις ότου οι πλευρές του µατιού να είναι ευθείες και τεντωµένες.
Άρθρο 13

Επιλογή των προς µέτρηση νηµάτων
1. Ο επιθεωρητής επιλέγει µάτια από οποιοδήποτε µέρος του
διχτυού που υπόκειται σε µέγιστο επιτρεπόµενο πάχος νήµατος.
2. ∆εν πρέπει να επιλέγονται νήµατα µέσα σε ένα µάτι τα οποία
έχουν θραυστεί ή επισκευαστεί.
3. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε επιλεγέν µάτι διαπιστωθεί
ότι έχει επισκευαστεί ή θραυστεί, ο επιθεωρητής µπορεί να επιλέγει
µάτια σε άλλο µέρος του διχτυού.

Προσδιορισµός του µεγέθους των µατιών

Άρθρο 18

Το µέγεθος των µατιών είναι ο αριθµητικός µέσος όρος σε χιλιοστά,
στρογγυλεµένος στο επόµενο χιλιοστό, του αθροίσµατος των
µετρήσεων καθενός από τα επιλεγέντα και µετρηθέντα µάτια.

Μέτρηση των νηµάτων
1.

Άρθρο 14
∆ιαδικασίες επιθεώρησης
Ο επιθεωρητής µετρά µία σειρά 20 µατιών που επιλέγονται
σύµφωνα µε το άρθρο 11. Το µέγεθος των µατιών του διχτυού
προσδιορίζεται τότε σύµφωνα µε το άρθρο 13.
Άρθρο 15
Μέτρηση σε περίπτωση αµφισβήτησης
Εάν ο πλοίαρχος αµφισβητεί το αποτέλεσµα της µέτρησης, ο επιθεωρητής επιλέγει και µετρά εκ νέου 20 µάτια σε ένα άλλο τµήµα
του διχτυού σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 14. Το
µέγεθος των µατιών υπολογίζεται τότε εκ νέου σύµφωνα µε το
άρθρο 13, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των µετρηθέντων 40
µατιών. Το αποτέλεσµα της µέτρησης αυτής είναι τελικό.

Τα νήµατα µετρώνται όταν δεν είναι παγωµένα.

2. Τα νήµατα δικτυώµατος µε ροµβοειδή µάτια µετρώνται
σύµφωνα µε το παράρτηµα II, ως εξής:
α) στην περίπτωση δικτυώµατος µονού νήµατος, µετράται το νήµα
στις αντίθετες πλευρές 10 επιλεγέντων µατιών·
β) στην περίπτωση δικτυώµατος διπλού νήµατος, µετράται κάθε
νήµα που βρίσκεται στις αντίθετες πλευρές 5 επιλεγέντων
µατιών.
3. Τα νήµατα δικτυώµατος µε τετραγωνικά µάτια µετρώνται
σύµφωνα µε το παράρτηµα II, ως εξής:
α) στην περίπτωση δικτυώµατος µονού νήµατος, µετράται µόνο µία
πλευρά, και πάντοτε η ίδια, 20 επιλεγέντων µατιών·
β) στην περίπτωση δικτυώµατος διπλού νήµατος, µετράται κάθε
νήµα σε µία µόνο πλευρά, και πάντοτε την ίδια, 10 επιλεγέντων
µατιών.
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Άρθρο 19
∆ιαδικασία επιθεώρησης για τον καθορισµό του πάχους του
νήµατος
1.
Πρέπει να χρησιµοποιείται από τον επιθεωρητή όργανο
µέτρησης µε κυκλική οπή διαµέτρου ίσης προς το µέγιστο επιτρεπόµενο πάχος νήµατος. Όταν το πάχος του νήµατος παρεµποδίζει
το κλείσιµο των σιαγόνων του οργάνου µέτρησης ή το νήµα δεν
διέρχεται εύκολα µέσω της οπής κατά το κλείσιµο των σιαγόνων, η
µέτρηση του πάχους του νήµατος σηµειώνεται από τον επιθεωρητή
ως αρνητική µέτρηση (–).
2.
Εάν ευρεθούν περισσότερες από 5 αρνητικές µετρήσεις (–) 20
µετρηθέντων τµηµάτων, ο επιθεωρητής επιλέγει εκ νέου και µετρά
20 πρόσθετα νήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17 και
18.
3.
Εάν ευρεθούν περισσότερες από 10 αρνητικές µετρήσεις (–)
σε σύνολο 40 µετρηθέντων νηµάτων, το προσδιορισθέν πάχος
νήµατος υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο πάχος νήµατος για το
τµήµα αυτό του διχτυού.
Άρθρο 20
Καθορισµός

του

πάχους του νήµατος
αµφισβήτησης

25.1.2003

Για τον σκοπό του προσδιορισµού του πάχους του νήµατος, ο επιθεωρητής επιλέγει και µετρά εκ νέου 20 διαφορετικά νήµατα στο
ίδιο τµήµα του διχτυού, και αν δεν ευρεθούν περισσότερες από 5
αρνητικές µετρήσεις (–) σε σύνολο 20 νηµάτων, το προσδιορισθέν
πάχος νήµατος υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο πάχος νήµατος
για το τµήµα αυτό του διχτυού. Το αποτέλεσµα του καθορισµού
αυτού είναι το τελικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Κατάργηση
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2108/84 καταργείται.
Οι παραποµπές στον καταργηθέντα κανονισµό θεωρούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος V.
Άρθρο 22

σε

περίπτωση

Εάν ο πλοίαρχος του σκάφους αµφισβητεί το αποτέλεσµα της
µέτρησης που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 19, η εν λόγω
µέτρηση δεν λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του πάχους
του νήµατος.

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα άρθρα 17 έως 20 εφαρµόζονται από την 1η Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

25.1.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2108/84

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 εκτός από το τελευταίο µέρος της
δεύτερης πρότασης

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2 εκτός από την τελευταία πρόταση

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 εκτός από το πρώτο µέρος της πρότασης

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

—

Άρθρο 4 παράγραφος 1

—

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2 εκτός από το πρώτο µέρος της
πρώτης πρότασης

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 4

Άρθρο 6 παράγραφος 2 εκτός από το πρώτο µέρος της
πρώτης πρότασης στο πρώτο εδάφιο και το δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 5

Άρθρο 7 εκτός από την τελευταία πρόταση

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

—

Άρθρο 8 παράγραφος 2 εκτός από το πρώτο µέρος της
πρώτης πρότασης

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 1 εκτός από την τελευταία λέξη της
τελευταίας πρότασης

—

Άρθρο 9 παράγραφος 2

—

Άρθρο 9 παράγραφος 3

—

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 6α

Άρθρο 1 β)

—

Άρθρο 1 α)

Άρθρο 6β παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1 εκτός από την τελευταία πρόταση

Άρθρο 6β παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 6β παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 6β παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 6β παράγραφος 5

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 6γ παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1 και άρθρο 11 παράγραφος 1 εκτός
από το δεύτερο µέρος της πρώτης πρότασης

Άρθρο 6γ παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 6γ παράγραφος 3

Άρθρο 13

Άρθρο 6γ παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) εκτός από το
πρώτο µέρος της πρώτης πρότασης

—

Άρθρο 14

Άρθρο 6δ

Άρθρο 15 εκτός από το τελευταίο µέρος της πρώτης πρότασης

—

Άρθρο 16 παράγραφος 1

—

Άρθρο 16 παράγραφος 2

—

Άρθρο 16 παράγραφος 3

—

Άρθρο 17 παράγραφος 1

—

Άρθρο 17 παράγραφος 2

—

Άρθρο 17 παράγραφος 3

—

Άρθρο 18 παράγραφος 1
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Παρών κανονισµός

—

Άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχεία α), β)

—

Άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχεία α), β)

—

Άρθρο 19 παράγραφος 1

—

Άρθρο 19 παράγραφος 2

—

Άρθρο 19 παράγραφος 3

—

Άρθρο 20

—

Άρθρο 21

Άρθρο 7

Άρθρο 22 εκτός από τη δεύτερη πρόταση

—

Παράρτηµα I

—

Παράρτηµα II

Παράρτηµα

Παράρτηµα III

—

Παράρτηµα IV

—

Παράρτηµα V

25.1.2003

25.1.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 130/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό, για την περίοδο εµπορίας 2003/04, της ενίσχυσης για τις ντοµάτες που προορίζονται για
τη µεταποίηση στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ο µέσος όρος των ποσοτήτων ντοµάτας που παραδόθηκαν
στη µεταποίηση µε ενίσχυση κατά τις δύο περιόδους εµπορίας 2001/02 και 2002/03, που ανακοινώθηκαν από τα
κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 23 σηµείο 2 στοιχείο α)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/2001, είναι χαµηλότερος
από το κοινοτικό όριο. ∆εδοµένου ότι δεν έχει υπάρξει υπέρβαση του ορίου αυτού, η ενίσχυση της περιόδου εµπορίας
2003/04 πρέπει να διατηρηθεί στο επίπεδο που
καθορίστηκε στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα των
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/2002
της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/
2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 όσον
αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1426/
2002 (4), προβλέπει τη δηµοσίευση από την Επιτροπή του
ποσού της ενίσχυσης που θα εφαρµοστεί, κυρίως για τις
ντοµάτες, αφού εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων που
καθορίστηκαν στο παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/96.

(1)

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/96, στο στοιχείο γ) προβλέπει ότι για την περίοδο
εµπορίας 2003/04, η υπέρβαση του ορίου µεταποίησης
υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο των ποσοτήτων που
παραδόθηκαν ση µεταποίηση µε ενίσχυση κατά τις δύο
περιόδους εµπορίας 2001/02 και 2002/03.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Article 1
Για την περίοδο εµπορίας 2003/04, η ενίσχυση για τις ντοµάτες
δυνάµει του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, ανέρχεται σε 34,50 ευρώ/τόνο.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 29.
72 της 14.3.2002, σ. 9.
64 της 6.3.2001, σ. 16.
206 της 3.8.2002, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 131/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1898/2002
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/2002 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό
αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται
βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 20 έως τις 23
Ιανουαρίου 2003, σε 275,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 11.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 132/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε προορισµό ορισµένες
τρίτες χώρες µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1896/2002
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1896/2002 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των
προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών,
καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 20 έως
τις 23 Ιανουαρίου 2003 σε 156,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1896/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 5.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 133/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/2002
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

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

(4)

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

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των
προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
20 έως τις 23 Ιανουαρίου 2003 σε 162,00 EUR/t, στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1897/2002.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 8.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 134/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Α1 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης
Οκτωβρίου 2001, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1) όπως τροποποιήθηκε από τον καονισµό 1176/2002 (2), και ιδίως το άρθρο
2 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2200/2002 της Επιτροπής (3),
καθόρισε τις ποσότητες για τις οποίες δύναται να εκδίδονται
πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Α1, εκτός από
εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής
βοήθειας.
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 καθόρισε τους όρους µε τους οποίους δύναται να ληφθούν από
την Επιτροπή ιδιαίτερα µέτρα µε σκοπό να αποφευχθεί η
υπέρβαση των ποσοτήτων για τις οποίες µπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά του συστήµατος Α1.
Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήµερα η
Επιτροπή, θα προκύψουν υπερβάσεις των ποσοτήτων για τα
φουντούκια χωρίς κέλυφος, µειωµένων και προσαυξηµένων

κατά τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, εάν εκδοθούν
χωρίς περιορισµό πιστοποιητικά του συστήµατος Α1 που
ζητούνται από τις 21 Ιανουαρίου 2003. Πρέπει, εποµένως,
να καθορισθεί, για τα φουντούκια µε κέλυφος, ποσοστό
έκδοσης των ποσοτήτων που ζητήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου
2003 και να απορριφθούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών του
συστήµατος Α1 που κατατίθενται αργότερα κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου αιτήσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Α1 για τα φουντούκια
µε κέλυφος, για τα οποία η αίτηση κατατέθηκε στις 21 Ιανουαρίου
2003 στο πλαίσιο του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/
2002, εκδίδονται µέχρι ανωτάτου ορίου 58,1 % των ζητούµενων
ποσοτήτων.
Γι' αυτό το προϊόν απορρίπτονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών του
συστήµατος Α1 που κατατίθενται µετά τις 21 Ιανουαρίου 2003
και πριν από τις 24 Ιουνίου 2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 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 335 της 12.12.2002, σ. 8.

L 22/20

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

25.1.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 135/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
που καθορίζει το κατά πόσον µπορούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που
υπεβλήθησαν τον Ιούλιο 2002 για ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα στο πλαίσιο ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων που θεσπίσθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ)
Μαΐου 1999, περί
γάλακτος και των
ποιήθηκε τελευταία
Επιτροπής (2),

αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποαπό τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης
∆εκεµβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, όσον
αφορά το καθεστώτος εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων και για το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων (3),όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2332/
2002 (4), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο 2003 για ορισµένα
προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2535/2001 αφορούν ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιµες.
Πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν συντελεστές κατανοµής για τις
ποσότητες που ζητούνται,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ποσότητες για τις οποίες ζητούνται πιστοποιητικά εισαγωγής για
τα προϊόντα που υπάγονται στις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, που
υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30
Ιουνίου 2003, εξαρτώνται από τους συντελεστές κατανοµής που
εµφαίνονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
341 της 22.12.2001, σ. 29.
349 της 24.12.2002, σ. 20.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσότητες διαθέσιµες για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Α
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4590

1,0000

09.4599

0,0088

09.4591

1,0000

09.4592

—

09.4593

1,0000

09.4594

1,0000

09.4595

0,0087

09.4596

0,0156

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. B
1. Προϊόντα καταγωγής Πολωνίας
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4813

0,0089

09.4814

0,0089

09.4815

0,0092

2. Προϊόντα καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4611

0,0091

09.4612

0,0091

09.4613

1,0000

3. Προϊόντα καταγωγής Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4611

0,0090

09.4612

0,0092

09.4613

1,0000

4. Προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4775

0,0097

09.4776

—

09.4777

0,0100

09.4778

0,0120

09.4733

1,0000
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5. Προϊόντα καταγωγής Ρουµανίας
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4758

0,6233

6. Προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4660

1,0000

7. Προϊόντα καταγωγής Εσθονίας
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4578

0,0413

09.4546

0,0095

09.4579

—

09.4580

1,0000

09.4547

0,0088

09.4581

0,0105

09.4582

0,0127

8. Προϊόντα καταγωγής Λετονίας
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4872

—

09.4873

1,0000

09.4874

—

09.4551

0,0096

09.4552

0,2857

9. Προϊόντα καταγωγής Λιθουανίας
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4862

0,0390

09.4863

1,0000

09.4864

—

09.4865

1,0000

09.4866

0,0090

09.4557

0,0092

10. Προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4086

0,4347

09.4087

—

09.4088

0,0431
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Γ
Αριθµός της ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4026

—

09.4027

—

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ∆
Αριθµός της ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4101

1,0000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Ε
Αριθµός της ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4151

—

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΣΤ
Αριθµός ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Ζ
Αριθµός της ποσόστωσης

Συντελεστής κατανοµής

09.4159

—
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 136/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς. Η υπέρβαση αυτή θα
ήταν επιζήµια για την καλή λειτουργία του καθεστώτος των
εξαγωγικών επιστροφών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης
Οκτωβρίου 2001, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1176/
2002 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 6,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
για τις τοµάτες που εξάγονται µετά τις 24 Ιανουαρίου
2003, και τούτο έως το τέλος της τρέχουσας εξαγωγικής
περιόδου,

Άρθρο 1

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/2002 της Επιτροπής (3),
καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται
να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β,
εκτός από εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας.

Για τις τοµάτες, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
που κατατέθηκαν δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2001/2002, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων
έγινε αποδεκτή µετά τις 24 Ιανουαρίου 2003 και πριν από τις 15
Μαρτίου 2003, απορρίπτονται.

(2)

Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήµερα η
Επιτροπή για τις τοµάτες, οι ενδεικτικές ποσότητες που
προβλέπονται για την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο υπάρχει

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 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 286 της 24.10.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 137/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1900/2002 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών έχουν
καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 63/2003 της Επιτροπής (5).

(1)

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή.
Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 63/2003,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 63/2003 αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
161 της 29.6.1996, σ. 125.
287 της 25.10.2002, σ. 15.
11 της 16.1.2003, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή (1)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

1001 90 99

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (2)

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

27,21

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

42,69

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

42,69

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

27,21

(1) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(2) Ο εισαγωγέας επωφελείται κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 ευρώ ανά τόνο.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 15.1.2003 έως τις 24.1.2003)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

132,53

89,10

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/τόνο)

36,27

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

—

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

µέσης
βασικής
ποιότητας (*) ποιότητας (**)

US barley 2

218,31 (***)

208,31 (***)

188,31 (***)

119,24 (***)

14,82

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Αρνητική πριµοδότηση 30 EUR ανά τόνο [άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2378/2002].
(***) Fob Gulf.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 14,90 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 23,16 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
περί της τροποποίησης των όρων έγκρισης της κανθαξανθίνης στις ζωοτροφές σύµφωνα µε την οδηγία
70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου
1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1756/
2002 (2), και ιδίως το άρθρο 9Τ,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ η πρόσθετη ύλη κανθαξανθίνη εγκρίνεται υπό ορισµένους όρους.

(2)

Το 1997 η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η αποδεκτή ηµερήσια πρόσληψη κανθαξανθίνης για τον άνθρωπο µπορεί να καθοριστεί σε
0,03 mg/kg βάρους σώµατος.

(3)

Υπό το πρίσµα της αναθεώρησης από την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων της ηµερήσιας αποδεκτής πρόσληψης, η
επιστηµονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων επανεξέτασε τα επίπεδα της κανθαξανθίνης στις ζωοτροφές για
σαλµονίδες, κοτόπουλα πάχυνσης και ωοτόκους όρνιθες για
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών. Η επιστηµονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων δήλωσε ότι η
ασφάλεια των καταναλωτών θα εξασφαλιστεί από τον καθορισµό της µέγιστης συγκέντρωσης της κανθαξανθίνης σε
25 mg/kg τροφής για σαλµονίδες και κοτόπουλα πάχυνσης
και σε 8 mg/kg τροφής για τις ωοτόκους όρνιθες.

(4)

Οι τρέχουσες εγκρίσεις κανθαξανθίνης πρέπει να τροποποιηθούν για να παρέχουν µεγαλύτερη προστασία για την υγεία
του καταναλωτή.

(5)

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

(1) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
(2) ΕΕ L 265 της 3.10.2002, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Οι όροι έγκρισης της κανθαξανθίνης [E 161g] στις ζωοτροφές τροποποιούνται σύµφωνα µε τις εγγραφές του παραρτήµατος της
παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε τη
παρούσα οδηγία έως την 1η Σεπτεµβρίου 2003 το αργότερο.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις ανωτέρω διατάξεις από την 1η
∆εκεµβρίου 2003.
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.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. ΕΚ

Πρόσθετη ύλη

Χηµικός τύπος,
περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη
ηλικία

25.1.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Μέγιστη
περιεκτικότητα

Λοιπές προϋποθέσεις

Λήξη ισχύος

25

Η ανάµειξη κανθαξανθίνης µε άλλα καροτινοειδή
και ξανθοφύλλες επιτρέπεται εφόσον η συνολική
συγκέντρωση του µείγµατος δεν υπερβαίνει τα
80 mg/kg στην πλήρη ζωοτροφή

Επ’ αόριστον

8

Η ανάµειξη κανθαξανθίνης µε άλλα καροτινοειδή
και ξανθοφύλλες επιτρέπεται εφόσον η συνολική
συγκέντρωση του µείγµατος δεν υπερβαίνει τα
80 mg/kg στην πλήρη ζωοτροφή

Επ’ αόριστον

EL

mg/kg πλήρους
ζωοτροφής

Χρωστικές ύλες, συµπεριλαµβανοµένων των πιγµέντων
1. Καροτινοειδή και ξανθοφύλλες
E 161 g

Κανθαξανθίνη

C40H52O2

—

—

Ωοτόκοι όρνιθες

3.

Χρωστικές ύλες επιτρεπόµενες για τον
χρωµατισµό των τροφίµων σύµφωνα µε
τους κανόνες της Κοινότητας, εκτός του
Patent blue V, του όξινου λαµπρού πράσινου BS και της κανθαξανθίνης

—

—

—

25

Επιτρέπεται η χρήση από την ηλικία των έξι
µηνών και µετά.
Η ανάµειξη κανθαξανθίνης µε ασταξανθίνη επιτρέπεται εφόσον η συνολική συγκέντρωση του
µείγµατος δεν υπερβαίνει τα 100 mg/kg στην
πλήρη ζωοτροφή

Επ’ αόριστον

Σκύλοι, γάτες και ψάρια
ενυδρείου

—

—

—

—

Επ’ αόριστον

Όλα τα είδη ή οι κατηγορίες ζώων πλην σκύλων και
γατών

—

—

—

Επιτρέπεται για ζωοτροφές µόνο σε µεταποιηµένα προϊόντα από:
i) υπολείµµατα τροφίµων, ή
ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δηµητριακών
και αλεύρων µανιόκας, µετουσιωµένες µε τα
εν λόγω µέσα ή χρωµατισµένες στη διάρκεια
της τεχνικής παρασκευής ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ταυτοποίηση κατά τη βιοµηχανική παραγωγή

Επ’ αόριστον

Σκύλοι

—

—

—

—

Επ’ αόριστον

Γάτες

—

—

—

—

Επ’ αόριστον
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Πουλερικά πλην ωοτόκων
ορνίθων

Πρόσθετη ύλη

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη
ηλικία

Λοιπές προϋποθέσεις

Λήξη ισχύος

mg/kg πλήρους
ζωοτροφής

Όλα τα είδη ή οι κατηγορίες
ζώων πλην πουλερικών,
σολοµών,
πεστρόφων,
σκύλων και γατών

—

—

—

Επιτρέπεται για ζωοτροφές µόνο σε µεταποιηµένα προϊόντα από:
i) υπολείµµατα τροφίµων, ή
ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δηµητριακών
και αλεύρων µανιόκας, µετουσιωµένες µε τα
εν λόγω µέσα ή χρωµατισµένες στη διάρκεια
της τεχνικής παρασκευής ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ταυτοποίηση κατά τη βιοµηχανική παραγωγή

Επ’ αόριστον

Σκύλοι

—

—

—

—

Επ’ αόριστον

Γάτες

—

—

—

—

Επ’ αόριστον

Πουλερικά πλην ωοτόκων
ορνίθων, σολοµοί, πέστροφες

25

Επιτρέπεται για ζωοτροφές µόνο σε µεταποιηµένα προϊόντα από:
i) υπολείµµατα τροφίµων, ή
ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δηµητριακών
και αλεύρων µανιόκας, µετουσιωµένες µε τα
εν λόγω µέσα ή χρωµατισµένες στη διάρκεια
της τεχνικής παρασκευής ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ταυτοποίηση κατά τη βιοµηχανική παραγωγή

Επ’ αόριστον

Ωοτόκοι όρνιθες
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i) υπολείµµατα τροφίµων, ή
ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δηµητριακών
και αλεύρων µανιόκας, µετουσιωµένες µε τα
εν λόγω µέσα ή χρωµατισµένες στη διάρκεια
της τεχνικής παρασκευής ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ταυτοποίηση κατά τη βιοµηχανική παραγωγή

Επ’ αόριστον

EL

3.1 Κανθαξανθίνη επιτρεπόµενη για τον χρωµατισµό τροφίµων σύµφωνα µε τους κανόνες
της Κοινότητας

Χηµικός τύπος,
περιγραφή

Μέγιστη
περιεκτικότητα
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε την πρόληψη του καπνίσµατος και µε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέµησής
του
(2003/54/ΕΚ)
σφαιρική στρατηγική που περιλαµβάνει µερικά από τα µέτρα
τα οποία διαγράφονται στην παρούσα σύσταση και αφορούν
την προστασία των ανηλίκων (κανόνες για τις προϋποθέσεις
πώλησης, πωλήσεις µε ηλεκτρονικά µέσα και αυτόµατα
µηχανήµατα πώλησης).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 152 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 152 της συνθήκης ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας, η οποία συµπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας καθώς και στην
πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις µορφές της
και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη
υγεία.

(2)

Το ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Υγείας των
κρατών µελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου,
της 18ης Ιουλίου 1989, σχετικά µε την απαγόρευση του
καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους (2), έδωσε κατευθυντήριες γραµµές στα κράτη µέλη για την προστασία των
µη καπνιστών από τον καπνό στον περιβάλλοντα χώρο.
Ύστερα από έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την ανταπόκριση των κρατών µελών στην πρωτοβουλία αυτή (3), η
παρούσα σύσταση ενισχύει την προστασία αυτή και προσδιορίζει τις ιδιαίτερα ευπρόσβλητες οµάδες.

(3)

Το ψήφισµα του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 1996
για τη µείωση του καπνίσµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (4) αναγνώρισε την ανάγκη για την ανάπτυξη µιας
αποτελεσµατικής στρατηγικής όσον αφορά την καταπολέµηση της κατανάλωσης καπνού, η οποία περιλαµβάνει
ορισµένα από τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα
σύσταση.

(4)

Το Συµβούλιο της 18ης Νοεµβρίου 1999, στα συµπεράσµατά του για την καταπολέµηση της κατανάλωσης
καπνού (5), υπογράµµισε την ανάγκη να αναπτυχθεί µια

(1) Πρόταση της 18ης Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ C 189 της 26.7.1989, σ. 1.
(3) COM(96) 573 τελικό.
(4) ΕΕ C 374 της 11.12.1996, σ. 4.
(5) ΕΕ C 86 της 24.3.2000, σ. 4.

(5)

Στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε τη δράση για τους καθοριστικούς για την υγεία
παράγοντες (6), ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσµατα των
συζητήσεων κατά την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη για τους καθοριστικούς για την υγεία παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία πραγµατοποιήθηκε στην Έβορα στις 15 και 16 Μαρτίου 2000. Στα αποτελέσµατα αυτά δόθηκε ιδιαίτερη
έµφαση, µεταξύ άλλων, στο κάπνισµα και έγιναν συστάσεις
για σειρά πρακτικών και στοχοθετηµένων ενεργειών προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι προκλήσεις στους τοµείς
αυτούς.

(6)

Οι συνιστώµενες ενέργειες είναι αναγκαίες µετά την εµπειρία
των 500 000 θανάτων ετησίως που συνδέονται µε το κάπνισµα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την ανησυχητική αύξηση
του αριθµού των παιδιών και εφήβων που αρχίζουν το
κάπνισµα. Το κάπνισµα βλάπτει την ανθρώπινη υγεία, καθώς
οι καπνιστές εθίζονται στη νικοτίνη και πάσχουν από
θανατηφόρες παθήσεις και νόσους που προκαλούν σωµατική
αναπηρία, όπως είναι ο καρκίνος των πνευµόνων και άλλων
οργάνων, η ισχαιµική καρδιοπάθεια και άλλες παθήσεις του
κυκλοφορικού συστήµατος και αναπνευστικές νόσοι όπως το
εµφύσηµα.

(7)

Η πρόληψη και η περιστολή του καπνίσµατος αποτελούν
ήδη στόχους προτεραιότητας στις πολιτικές για τη δηµόσια
υγεία των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ωστόσο, το κάπνισµα παραµένει η µεγαλύτερη αιτία θανάτων που µπορούν να προληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
και η πρόοδος που σηµειώνεται όσον αφορά τη µείωση της
κατανάλωσης καπνού και των επιπτώσεων του καπνίσµατος

(6) ΕΕ C 218 της 31.7.2000, σ. 8.
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είναι ακόµα απογοητευτική. Επιπλέον, οι στρατηγικές διαφήµισης, µάρκετινγκ και προώθησης που χρησιµοποιεί η καπνοβιοµηχανία ενθαρρύνουν την κατανάλωση καπνού, αυξάνοντας έτσι την ήδη υψηλή θνησιµότητα και νοσηρότητα
που προκαλεί η χρήση των προϊόντων καπνού. Ορισµένες
από τις στρατηγικές αυτές φαίνεται να απευθύνονται σε
νέους κατά τη µαθητική τους ζωή, προκειµένου να αντικατασταθεί ο µεγάλος αριθµός καπνιστών που πεθαίνουν ετησίως. Έχει όντως αποδειχθεί ότι το 60 % των καπνιστών
αρχίζουν να καπνίζουν πριν από την ηλικία των 13 ετών και
το 90 % πριν από τα 18.
(8)

Μέσω του προγράµµατος «Η Ευρώπη κατά του καρκίνου» (1),
η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έθεσε ως ένα από τους στόχους
της, τη συµβολή στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της,
µε τη µείωση του αριθµού των κρουσµάτων καρκίνου και
άλλων ασθενειών που συνδέονται µε το κάπνισµα.

(9)

Η οδηγία 2001/37/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε την
παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων
καπνού (2) και η πρόταση οδηγίας όσον αφορά τη διαφήµιση
και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού (3) ασχολούνται
µε την καταπολέµηση του καπνίσµατος στο πλαίσιο της
ολοκλήρωσης και της εδραίωσης της εσωτερικής αγοράς και
της κατάργησης των εµποδίων για την οµαλή λειτουργία
της, λαµβάνοντας ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας
της δηµόσιας υγείας.

(10)

Ορισµένα µέτρα που θα πρέπει να εντάσσονται σε µια συνολική πολιτική για την καταπολέµηση του καπνίσµατος, όπως
είναι η απαγόρευση των διαφηµίσεων σε πίνακες και µε
αφίσες, ή των διαφηµίσεων στους κινηµατογράφους, δεν
µπορούν να αποτελέσουν προς το παρόν αντικείµενο εναρµόνισης βάσει των κοινοτικών κανόνων για την εσωτερική
αγορά σε χωριστό µέτρο για το κάπνισµα.

(11)

Όλα τα παραπάνω στοιχεία υπογραµµίζουν την ανάγκη για
µια σφαιρική προσέγγιση της καταπολέµησης του καπνίσµατος, προκειµένου να µειωθούν οι επιπτώσεις των παθήσεων
που προκαλούνται από το κάπνισµα στην Κοινότητα.

(12)

Στο πλαίσιο µιας συνολικής πολιτικής για την καταπολέµηση του καπνίσµατος, έχει βασική σηµασία να υιοθετηθούν µέτρα µε στόχο ιδίως τη µείωση της ζήτησης προϊόντων καπνού από παιδιά και εφήβους. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν ενέργειες µε στόχο τη µείωση της
προσφοράς καπνού σε παιδιά και εφήβους και την απαγόρευση ορισµένων στρατηγικών διαφήµισης, µάρκετινγκ και
προώθησης προϊόντων καπνού, λαµβανοµένου υπόψη του
ότι οι στρατηγικές αυτές έχουν επιπτώσεις αδιακρίτως στους
νέους και σε άλλες ηλικιακές οµάδες.

(13)

Ορισµένες µορφές πωλήσεων και διανοµής προϊόντων
καπνού διευκολύνουν την πρόσβαση παιδιών και εφήβων
στα προϊόντα αυτά, και εποµένως θα πρέπει να ρυθµίζονται
από τα κράτη µέλη.

(14)

∆εδοµένου ότι τα αυτόµατα µηχανήµατα πώλησης είναι
εξίσου ορατά σε καταναλωτές και µη, δεν θα πρέπει να
φέρουν διαφηµίσεις εκτός από τα απολύτως απαραίτητα για
να δείξουν τα πωλούµενα προϊόντα.

(1) ΕΕ L 95 της 16.4.1996, σ. 9.
(2) ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 26.
(3) ΕΕ C 270 της 25.9.2001, σ. 97.
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(15)

∆ύο άλλα σηµαντικά µέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφορούν τη διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ προϊόντων
καπνού. Η οδηγία του 1989 για την τηλεόραση χωρίς
σύνορα (4) απαγορεύει όλες τις µορφές τηλεοπτικής διαφήµισης προϊόντων καπνού και προβλέπει ότι τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η
παραγωγή ή η πώληση προϊόντων καπνού δεν µπορούν να
είναι χορηγοί τηλεοπτικών προγραµµάτων. Η ισχύουσα πρόταση οδηγίας σχετικά µε τη διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ
προϊόντων καπνού προβλέπει την απαγόρευση της διαφήµισης των προϊόντων καπνού στον τύπο και σε άλλες έντυπες εκδόσεις, στο ραδιόφωνο και µέσω των υπηρεσιών της
κοινωνίας της πληροφορίας. Η πρόταση αυτή προβλέπει
επίσης την απαγόρευση σε επιχειρήσεις προϊόντων καπνού,
της χορηγίας ραδιοφωνικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων
στις οποίες εµπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη µέλη,
ή οι οποίες πραγµατοποιούνται στο έδαφος περισσοτέρων
του ενός κρατών µελών, ή έχουν διασυνοριακό αντίκτυπο.

(16)

Η παρούσα σύσταση πραγµατεύεται άλλες πρακτικές διαφήµισης, µάρκετινγκ και προώθησης τις οποίες χρησιµοποιεί ο
κλάδος για να προωθήσει την κατανάλωση καπνού και οι
οποίες µπορούν να επηρεάσουν αδιακρίτως παιδιά και
εφήβους. Οι πρακτικές αυτές περιλαµβάνουν τη χρησιµοποίηση εµπορικών ονοµασιών προϊόντων καπνού σε προϊόντα
ή υπηρεσίες που δεν έχουν σχέση µε τον καπνό («brandstretching») ή/και ενδύµατα («merchandising»), τη χρησιµοποίηση διαφηµιστικών ειδών (π.χ. συνήθη αντικείµενα όπως
σταχτοδοχεία, αναπτήρες, οµπρέλες ηλίου και άλλα παρόµοια αντικείµενα) και δειγµάτων καπνού, τη χρησιµοποίηση
και ανακοίνωση προώθησης των πωλήσεων (όπως εκπτώσεις,
δώρα, βραβεία ή ευκαιρία συµµετοχής σε διαγωνισµό ή
παιχνίδι που αποσκοπεί στην προώθηση των προϊόντων
καπνού), τη χρησιµοποίηση πινάκων, αφισών και άλλων τεχνικών διαφήµισης σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους
(όπως η διαφήµιση των προϊόντων καπνού στα αυτόµατα
µηχανήµατα πώλησης), τη διαφήµιση των προϊόντων καπνού
στους κινηµατογράφους, καθώς και κάθε άλλου είδους
διαφήµιση, χορηγία ή πρακτικές που στοχεύουν άµεσα ή
έµµεσα στην προώθηση των προϊόντων καπνού. Πράγµατι,
τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τα κατάλληλα νοµοθετικά ή/και διοικητικά µέτρα για τη ρητή απαγόρευση,
σύµφωνα µε τα εθνικά συντάγµατα ή τις συνταγµατικές
αρχές, των δραστηριοτήτων αυτών που αποτελούν µέσα
προώθησης των προϊόντων καπνού, παρακάµπτοντας τις
απαγορεύσεις της άµεσης διαφήµισης οι οποίες ισχύουν ήδη
για ορισµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

(17)

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας και η Παγκόσµια Τράπεζα
συνιστούν στα κράτη να απαγορεύσουν κάθε είδους διαφήµιση και προώθηση του καπνού. Στις περιπτώσεις που απαγορεύονται µόνον ορισµένες µορφές άµεσης διαφήµισης του
καπνού, η καπνοβιοµηχανία συχνά µετατοπίζει τις διαφηµιστικές της δαπάνες σε άλλες στρατηγικές µάρκετινγκ, χορηγίας και προώθησης, χρησιµοποιώντας εφευρετικούς και
έµµεσους τρόπους για την προώθηση των προϊόντων
καπνού, ιδίως στους νέους. Με τον τρόπο αυτό, η απήχηση
των µερικών απαγορεύσεων της διαφήµισης για την κατανάλωση καπνού µπορεί να είναι περιορισµένη. Επιπλέον, η
Παγκόσµια Τράπεζα έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η
διαφήµιση αυξάνει την κατανάλωση τσιγάρων και ότι η
νοµοθεσία που απαγορεύει τη διαφήµιση θα µείωνε την
κατανάλωση, µε την προϋπόθεση να είναι συνολική, να

(4) ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23.
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καλύπτει όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και όλες τις
χρήσεις εµπορικών ονοµασιών και λογότυπων. Μια τέτοια
µείωση στην κατανάλωση τσιγάρων θα είχε άµεσα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οφέλη για τη δηµόσια υγεία. Οι
πληροφορίες σχετικά µε τις συνολικές δαπάνες της καπνοβιοµηχανίας για την προώθηση των προϊόντων καπνού αποτελούν εποµένως σηµαντική προϋπόθεση για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών καταπολέµησης του καπνίσµατος από την άποψη της δηµόσιας
υγείας. Αυτού του είδους οι πληροφορίες επιτρέπουν να
προσδιοριστεί, κατά πόσον οι περιορισµοί που επιβάλλονται
παρακάµπτονται, ιδίως µε τη διοχέτευση κονδυλίων σε νέες
µορφές προώθησης ή σε εκείνες που δεν υπόκεινται σε
περιορισµούς. Θα πρέπει να απαιτείται από την καπνοβιοµηχανία η τακτική δήλωση των δαπανών αυτών.

(18)

(19)

(20)

Λόγω των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται µε το
παθητικό κάπνισµα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσβλέπουν στην προστασία των καπνιστών και των µη καπνιστών
από τον καπνό στον περιβάλλοντα χώρο.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν στρατηγικές και µέτρα για τη µείωση της διάδοσης του
καπνίσµατος, όπως είναι η ενίσχυση των προγραµµάτων διαπαιδαγώγησης σε θέµατα υγείας για τη βελτίωση της κατανόησης των κινδύνων του καπνίσµατος καθώς και άλλων
προγραµµάτων πρόληψης για την αποτροπή από το κάπνισµα.
Η σύµβαση-πλαίσιο της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για
την καταπολέµηση του καπνίσµατος (FCTC) η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων,
πραγµατεύεται πολλά από τα θέµατα τα οποία διεξέρχεται η
παρούσα σύσταση. Είναι εποµένως σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα µέτρα που περιέχονται στην παρούσα σύσταση
είναι σύµφωνα µε το σχέδιο των προτάσεων της FCTC που
συζητούνται τώρα.
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υφίσταται όριο ηλικίας, ή αλλιώς να ρυθµίσουν την πρόσβαση στα προϊόντα που πωλούνται µέσω παρόµοιων
µηχανηµάτων µε άλλο, εξίσου αποτελεσµατικό τρόπο·
δ) να περιορίσουν τις πωλήσεις καπνού εξ αποστάσεως για τo
λιανικό εµπόριο γενικώς, όπως τις πωλήσεις µέσω του διαδικτύου, σε ενηλίκους µε τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών µέσων·
ε) να απαγορεύσουν την πώληση γλυκισµάτων και παιχνιδιών
που προορίζονται για παιδιά και παρασκευάζονται µε τη
σαφή πρόθεση το προϊόν ή/και η συσκευασία να µοιάζει
στη µορφή µε κάποιο προϊόν καπνού·
στ) να απαγορεύσουν την πώληση τσιγάρων µεµονωµένα ή σε
πακέτα που περιέχουν λιγότερα από 19 τεµάχια.
2. Να θεσπίσουν τα κατάλληλα νοµοθετικά ή/και διοικητικά µέτρα,
σύµφωνα µε τις εθνικές πρακτικές και συνθήκες ώστε να απαγορεύονται οι παρακάτω µορφές διαφήµισης και προώθησης:
α) η χρησιµοποίηση των εµπορικών ονοµασιών καπνού σε
προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν αφορούν καπνό·
β) η χρησιµοποίηση διαφηµιστικών ειδών (σταχτοδοχείων,
αναπτήρων, οµπρελών ηλίου, κ.λπ.) και δειγµάτων προϊόντων καπνού·
γ) η χρησιµοποίηση και ανακοίνωση µεθόδων προώθησης
πωλήσεων, όπως είναι οι εκπτώσεις, τα δώρα, τα βραβεία ή
η παροχή ευκαιρίας συµµετοχής σε διαγωνισµό ή παιχνίδι
προώθησης προϊόντων·
δ) η χρησιµοποίηση πινάκων, αφισών και άλλων τεχνικών
διαφήµισης σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους (όπως
είναι οι διαφήµιση στα αυτόµατα µηχανήµατα πώλησης
καπνού)·
ε) η χρησιµοποίηση διαφηµίσεων στους κινηµατογράφους και

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1. Να θεσπίσουν τα κατάλληλα νοµοθετικά ή/και διοικητικά µέτρα,
σύµφωνα µε τις εθνικές πρακτικές και συνθήκες, για την παρεµπόδιση των πωλήσεων προϊόντων καπνού σε παιδιά και
εφήβους, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων τα εξής:
α) να απαιτήσουν από τους πωλητές προϊόντων καπνού να
εξακριβώνουν ότι οι αγοραστές καπνού έχουν την απαιτούµενη από την εθνική νοµοθεσία ηλικία για την αγορά
τέτοιων προϊόντων, εφόσον υφίσταται όριο ηλικίας·
β) να αποσύρουν τα προϊόντα καπνού από τα σηµεία έκθεσης
για αυτοεξυπηρέτηση στα καταστήµατα λιανικής πώλησης·
γ) να περιορίσουν την πρόσβαση στα αυτόµατα µηχανήµατα
πώλησης καπνού σε µέρη όπου θα έχουν πρόσβαση µόνο τα
άτοµα που έχουν τη νόµιµη για την αγορά προϊόντων
καπνού ηλικία σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, εφόσον

στ) κάθε άλλης µορφής διαφήµιση, χορηγία ή πρακτικές µε
άµεσο ή έµµεσο στόχο την προβολή των προϊόντων καπνού.
3. Να θεσπίσουν τα κατάλληλα µέτρα, νοµοθετικά ή άλλα,
σύµφωνα µε τις εθνικές πρακτικές και συνθήκες, προκειµένου οι
παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι έµποροι προϊόντων καπνού και
προϊόντων και υπηρεσιών µε το ίδιο εµπορικό σήµα, όπως τα
προϊόντα καπνού, να υποχρεούνται να παρέχουν στα κράτη µέλη
πληροφορίες σχετικά µε τις δαπάνες τους για εκστρατείες διαφήµισης, µάρκετινγκ, χορηγίας και προώθησης οι οποίες δεν απαγορεύονται από την εθνική ή την κοινοτική νοµοθεσία.
4. Να εφαρµόσουν νοµοθετικά µέτρα ή/και άλλα αποτελεσµατικά
µέτρα, σύµφωνα µε τις εθνικές πρακτικές και συνθήκες, στο
κατάλληλο κυβερνητικό ή µη κυβερνητικό επίπεδο για την
εξασφάλιση προστασίας από την έκθεση στο παθητικό κάπνισµα
σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, σε κλειστούς δηµόσιους
χώρους και στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Θα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα, µεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εγκαταστάσεις υγειονοµικής περίθαλψης και χώρους παροχής υπηρεσιών σε παιδιά.
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5. Να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν στρατηγικές και µέτρα για
τη µείωση της διάδοσης του καπνίσµατος, όπως είναι η ενίσχυση
της συνολικής διαπαιδαγώγησης σε θέµατα υγείας, ιδιαίτερα στα
σχολεία, καθώς και γενικά προγράµµατα για την αποτροπή από
την έναρξη της χρήσης προϊόντων καπνού και την απεξάρτηση
από τον καπνό.
6. Να χρησιµοποιήσουν πλήρως τη συµβολή των νέων σε πολιτικές
και δράσεις σχετιζόµενες µε την υγεία των νέων, ιδίως στο πεδίο
της πληροφόρησης και να ενθαρρύνουν συγκεκριµένες δραστηριότητες τις οποίες ξεκινούν, σχεδιάζουν, εφαρµόζουν και αξιολογούν οι νέοι.
7. Να θεσπίσουν και να εφαρµόσουν τα κατάλληλα µέτρα τιµολόγησης των προϊόντων καπνού προκειµένου να αποθαρρύνουν
την κατανάλωση καπνού.
8. Να εφαρµόσουν όλες τις αναγκαίες και ενδεδειγµένες διαδικασίες για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τα µέτρα που αναφέρονται στην παρούσα σύσταση.
9. Να ενηµερώνουν ανά διετία την Επιτροπή για τις δράσεις που
θα έχουν αναλάβει ανταποκρινόµενα στην παρούσα σύσταση,

25.1.2003

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις και τα µέτρα
που λαµβάνονται στα κράτη µέλη και σε κοινοτικό επίπεδο.
2. Να υποβάλει έκθεση για την εφαρµογή των προτεινόµενων
µέτρων, βάσει των πληροφοριών που θα παράσχουν τα κράτη
µέλη, το αργότερο ένα έτος µετά την παραλαβή των πληροφοριών που θα υποβάλουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την
παρούσα σύσταση.
3. Να εξετάσει σε ποιο βαθµό λειτουργούν αποτελεσµατικά τα
µέτρα της παρούσας σύστασης και κατά πόσον χρειάζεται να
αναληφθεί περαιτέρω δράση, ιδίως εάν παρατηρηθούν ανισότητες στην εσωτερική αγορά στους τοµείς οι οποίοι καλύπτονται
από την παρούσα σύσταση.
Βρυξέλλες, 2 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. BENDTSEN
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Ενηµέρωση σχετικά µε την έναρξη ισχύος της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Νέας Ζηλανδίας περί υγειονοµικών µέτρων που εφαρµόζονται στο εµπόριο ζώντων ζώων και ζωικών
προϊόντων
Στις 24 Ιανουαρίου 2003 αντηλλάγησαν έγγραφα κοινοποίησης της ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών
για την έναρξη ισχύος της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας περί υγειονοµικών µέτρων που εφαρµόζονται στο εµπόριο ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων (1) που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 17 ∆εκεµβρίου 1996. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συµφωνία, η οποία τροποποιήθηκε µε ανταλλαγές επιστολών της 26ης Οκτωβρίου 1999 (2) και της 28ης Νοεµβρίου 2002 (3), θα αρχίσει να ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2003, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 1 αυτής.

(1) ΕΕ L 57 της 26.2.1997, σ. 5.
(2) ΕΕ L 332 της 23.12.1999, σ. 3.
(3) ΕΕ L 333 της 10.12.2002, σ. 15.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε την κρατική ενίσχυση που χορήγησε η Ιταλία στην επιχείρηση Industrie Navali Meccaniche
Affini Spa (INMA)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 4039]
(Το κείµενο στην ιταλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/55/ΕΚ)
αριθ. 599/82, αριθ. 111/85, αριθ. 234/89 και αριθ. 132/
94. Μεταξύ του 1996 και του 1998, η Itainvest είχε
παράσχει στην INMA ορισµένες εγγυήσεις, ιδίως εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης σύµβασης εργολαβίας, που αφορούσαν
σκάφη τα οποία είχαν παραγγείλει οι εφοπλιστικές εταιρείες
Stolt Nielsen, Tirrenia, Pugliola και Corsica Ferries. Κατά
το πέρας της χρήσης 1996, οι απώλειες της INMA ανέρχονταν σε 21,4 δισεκατ. ιταλικές λίρες (ITL). Η συνέλευση των
µετόχων της 13ης Νοεµβρίου 1997 είχε αποφασίσει να
καλύψει αυτές τις απώλειες, αφενός, χάρη στα αποθέµατα
της επιχείρησης για ποσό 4,68 δισεκατ. ITL και, αφετέρου,
µε την παροχή κεφαλαίων της Itainvest ύψους 16,7 δισεκατ. ITL. Η συνέλευση των µετόχων της 24ης Μαρτίου
1998 είχε διαπιστώσει ότι οι λογαριασµοί της INMA, οι
οποίοι είχαν κλείσει στις 30 Νοεµβρίου 1997, εµφάνιζαν
ήδη απώλειες 81,89 δισεκατ. ITL. Η Itainvest είχε καλύψει
αυτές τις απώλειες. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης των
µετόχων της 23ης Ιουνίου 1998, οι λογαριασµοί της INMA
εµφάνιζαν, για τη χρήση 1997, συνολικές απώλειες 103,7
δισεκατ. ITL. Η Itainvest κάλυψε το υπόλοιπο που δεν συµπεριλαµβανόταν στο ποσό το οποίο ήδη είχε καλυφθεί για
αυτή τη χρήση, δηλαδή 21,81 δισεκατ. ITL.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Έχοντας καλέσει τους ενδιαφεροµένους να παρουσιάσουν τις
παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα άρθρα (1), και
έχοντας λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που της διαβιβάστηκαν,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Στις 20 Ιουλίου 1999, µε την έκδοση αρνητικής τελικής
απόφασης µε την οποία ζητούσε την ανάκτηση της εν λόγω
ενίσχυσης (2), η Επιτροπή περάτωσε τη διαδικασία η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ
και την οποία είχε κινήσει στις 19 Ιανουαρίου 1999 σχετικά
µε την ενίσχυση που είχε χορηγηθεί από την Ιταλία στα
ναυπηγεία Industrie Navali Meccaniche Affini Spa (στο
εξής «INMA»). Μετά από την προσφυγή του δικαιούχου,
στις 26 Φεβρουαρίου 2002, το Πρωτοδικείο ακύρωσε την
τελική απόφαση της Επιτροπής (3). Με επιστολή της 31ης
Ιουλίου 2002, η Ιταλία γνωστοποίησε συµπληρωµατικές
πληροφορίες.

(4)

Στις 6 Νοεµβρίου 1998, η INMA κηρύχθηκε υπό πτώχευση
και επετράπη στον εκκαθαριστή να ολοκληρώσει τις παραγγελίες στο ναυπηγείο που εκκρεµούσαν. Εν συνεχεία, οι
παραγγελίες αυτές εκτελέστηκαν και τα σκάφη παραδόθηκαν
στους αντίστοιχους εφοπλιστές. Μετά από την πτώχευση
του ναυπηγείου, δεν εµφανίστηκαν νέες παραγγελίες. Ως εκ
τούτου, µετά από την παράδοση του τελευταίου σκάφους,
το ναυπηγείο έπαψε να ασκεί οποιαδήποτε οικονοµική
δραστηριότητα.

(5)

Η κρατική ενίσχυση την οποία η Επιτροπή έκρινε παράνοµη
µε την αρνητική απόφαση της 20ής Ιουλίου 1999, είχε εγγραφεί στην πτωχευτική περιουσία. Εκτός από τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονταν µε τη διαδικασία της
πτώχευσης, η Itainvest, η οποία είχε αρχικά χορηγήσει την
ενίσχυση, είναι ο µοναδικός πιστωτής στο πλαίσιο της
πτώχευσης.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(2)

Η εταιρεία INMA, που βρίσκεται στη La Spezia, είχε αρχικά
λάβει από την Ιταλία χρηµατοδοτική ενίσχυση υπό µορφή
εγγυήσεων και αντισταθµίσεων απωλειών, µέσω της δηµόσιας
ελέγχουσας εταιρείας Italia Investimenti Spa (στο εξής
«Itainvest»), η οποία είναι επίσης η µοναδική µέτοχος της
INMA.

(3)

Μεταξύ του 1987 και του 1998, η INMA είχε λάβει πολλές
επιχορηγήσεις που της είχαν χορηγηθεί από τον υπουργό
εµπορικής ναυτιλίας και, εν συνεχεία, από τον υπουργό
µεταφορών και ναυσιπλοας, επί τη βάσει των ιταλικών νόµων

(1) ΕΕ C 63 της 5.3.1999, σ. 2.
(2) ΕΕ L 83 της 4.4.2000, σ. 21.
(3) Υπόθεση T-323/99, Συλλογή 2002, σ. IΙ-545.
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Στις 12 Οκτωβρίου 1999, µετά από δηµοσίευση πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά των
ναυπηγείων σε πέντε ιταλικές εφηµερίδες, καθώς επίσης και
στον ειδικευµένο ευρωπαϊκό Τύπο, µεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν η Lloyds List, ο εκκαθαριστής πούλησε την
INMA στον όµιλο Rimorchiatori Panfilo & C Srl (ναυπηγεία San Marco), ο οποίος είχε παρουσιάσει τη µεγαλύτερη
προσφορά. Η τιµή που πληρώθηκε για τις δραστηριότητες
της INMA ανήλθε σε 8 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ την αξία των 1,1 εκατ. ευρώ που είχε
εκτιµηθεί από τον ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα. Εν συνεχεία,
στις 17 Νοεµβρίου 2000, η INMA διαγράφηκε από το
δηµόσιο µητρώο των ναυπηγείων.
III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(7)

(8)

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης έθεσε
πέρας σε όλες τις δραστηριότητές του. Επιπλέον, κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας πτώχευσης της εταιρείας στο πλαίσιο της οποίας ο οργανισµός που είχε χορηγήσει την ενίσχυση, δηλαδή η Itainvest, ήταν ο µοναδικός πραγµατικός
πιστωτής, καθώς επίσης και ο µοναδικός µέτοχος του
οφειλέτη, ζητήθηκε η ανάκτηση όλων των δυνητικά ασυµβίβαστων ενισχύσεων.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι έχουν εξαλειφθεί
όλες οι δυνητικές στρεβλώσεις ανταγωνισµού που ήταν
απόρροια του µέτρου το οποίο είχε εφαρµοστεί από την
Ιταλία υπέρ της INMA.

(9)

L 22/37

Εποµένως, η επίσηµη διαδικασία έρευνας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης έχει καταστεί άνευ αντικειµένου όσον αφορά το εν λόγω µέτρο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

Άρθρο 1
Έχει περατωθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 88
παράγραφος 2 της συνθήκης και η οποία είχε κινηθεί στις 19
Ιανουαρίου 1999 κατά της επιχείρησης Industrie Navali Meccaniche Affini SpA.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
σχετικά µε τα πιστοποιητικά υγείας για την εισαγωγή ορισµένων ζωντανών ζώων και ζωικών προϊόντων
από τη Νέα Ζηλανδία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 326]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/56/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Σύµφωνα µε το παράρτηµα VII της συµφωνίας, η πλήρης
ισοδυναµία των µέτρων συνίσταται στην ισοδυναµία των
µέτρων προστασίας της υγείας των ζώων ή/και της δηµόσιας
υγείας καθώς και των συστηµάτων πιστοποίησης µε την
επιφύλαξη των όρων πιστοποίησης που δεν καλύπτονται από
τη συµφωνία.

(5)

Το παράρτηµα VII της συµφωνίας προβλέπει τα υποδείγµατα
των βεβαιώσεων υγείας που θα πρέπει να περιλαµβάνονται
στο επίσηµο πιστοποιητικό υγείας για τα ζωντανά ζώα και
τα ζωικά προϊόντα για τα οποία έχει συµφωνηθεί πλήρης
ισοδυναµία των µέτρων.

(6)

Πλήρης ισοδυναµία έχει αναγνωρισθεί για ορισµένα ζωικά
προϊόντα σε σχέση µε την υγεία των ζώων και τη δηµόσια
υγεία καθώς και για τα συστήµατα πιστοποίησης. Εντούτοις,
η πλήρης ισοδυναµία για τα άλλα ζωικά προϊόντα έχει αναγνωρισθεί µόνο για τα µέτρα που αφορούν την υγεία των
ζώων και τη δηµόσια υγεία καθώς και για τα συστήµατα
πιστοποίησης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να
διατηρηθούν διάφορα υποδείγµατα επίσηµων πιστοποιητικών
υγείας. Αυτά τα επίσηµα πιστοποιητικά υγείας θα αντικαταστήσουν αυτά που έχουν καθιερωθεί µε βάση την κοινοτική
νοµοθεσία για την εισαγωγή των σχετικών ζωικών προϊόντων
από τη Νέα Ζηλανδία.

(7)

Για τα άλλα ζωικά προϊόντα και τα ζωντανά ζώα δεν έχει
καθορισθεί ισοδυναµία. Όσον αφορά αυτά τα ζωικά
προϊόντα και τα ζωντανά ζώα, οι εισαγωγές θα επιτρέπονται
µε βάση τα επίσηµα πιστοποιητικά υγείας σύµφωνα µε την
ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία ή µε τους επικρατούντες εθνικούς υγειονοµικούς όρους των κρατών µελών εν αναµονή
της έγκρισης εναρµονισµένων όρων εισαγωγής.

(8)

Όπως προβλέπει το παράρτηµα V της συµφωνίας, οι πρόσθετες εγγυήσεις για την εισαγωγή ορισµένων ζωικών προϊόντων που προορίζονται για συγκεκριµένα κράτη µέλη θα
πρέπει να παρέχονται από τη Νέα Ζηλανδία υπό τη µορφή
µίας δήλωσης η οποία θα περιλαµβάνεται στο επίσηµο
πιστοποιητικό υγείας. Η Νέα Ζηλανδία θα πρέπει επίσης να
κάνει µία πρόσθετη δήλωση σχετικά µε τη µεταδοτική εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών σε σχέση µε ορισµένα προϊόντα
ζωικής προέλευσης.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 97/132/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου
1996, για τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά µε τα υγειονοµικά µέτρα που
εφαρµόζονται στο εµπόριο ζωντανών ζώων και ζωικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/
957/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 4,
την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
1972, που αφορά τα προβλήµατα που παρατηρούνται σε σχέση µε
τον υγειονοµικό και κτηνιατρικό έλεγχο κατά την εισαγωγή
βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, φρέσκου κρέατος ή προϊόντων
κρέατος από τρίτες χώρες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συµβουλίου (4), και ειδικότερα το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 22 παράγραφος
2 αυτού, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των άλλων οδηγιών που
προβλέπουν τους υγειονοµικούς όρους και τα υποδείγµατα των
πιστοποιητικών για την εισαγωγή ζωντανών ζώων και ζωικών
προϊόντων από τρίτες χώρες,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 97/132/ΕΚ προβλέπει την παροχή εγγυήσεων
για την εισαγωγή νωπού κρέατος και προϊόντων κρέατος
από τη Νέα Ζηλανδία ανάλογων µε αυτές που προβλέπει η
οδηγία 72/462/ΕΟΚ.

(2)

Το παράρτηµα V της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά µε τα υγειονοµικά µέτρα που εφαρµόζονται στο εµπόριο ζωντανών ζώων
και ζωικών προϊόντων («η συµφωνία») προβλέπει τα µέτρα
δηµόσιας υγείας και υγείας των ζώων σχετικά µε τα νωπά
κρέατα και τα προϊόντα κρέατος καθώς και σχετικά µε
ορισµένα άλλα ζωικά προϊόντα από τη Νέα Ζηλανδία τα
οποία έχουν αναγνωρισθεί ως ισοδύναµα.
Με την απόφασή της 2002/957/ΕΚ για την τροποποίηση
των παραρτηµάτων V και VII της συµφωνίας το Συµβούλιο
αναγνώρισε την ισοδυναµία των συστηµάτων πιστοποίησης
για το νωπό κρέας και τα προϊόντα κρέατος καθώς και για
ορισµένα άλλα ζωικά προϊόντα από τη Νέα Ζηλανδία. Η ισοδυναµία αυτή θα εφαρµοστεί µε την καθιέρωση των υποδειγµάτων των επισήµων πιστοποιητικών υγείας για την εξαγωγή αυτών των προϊόντων πάνω σαυτή τη βάση.

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

57 της 26.2.1997, σ. 4.
333 της 10.12.2002, σ. 13.
302 της 31.12.1972, σ. 24.
198 της 21.7.2001, σ. 11.
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(9)

(10)

EL
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από τις 31 ∆εκεµβρίου 1996. Για το λόγο αυτό θα πρέπει
να καταργηθεί η απόφαση 80/805/ΕΟΚ της Επιτροπής, της
25ης Ιουλίου 1980, που αφορά τους όρους υγιεινής και το
υγειονοµικό πιστοποιητικό κατά την εισαγωγή νωπών κρεάτων από τη Νέα Ζηλανδία (3), και να διασφαλιστεί ότι η ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας απόφασης θα
συµπίπτει µε την ηµεροµηνία που θα τεθεί σε ισχύ η εν λόγω
συµφωνία.

Όπως προβλέπει το παράρτηµα VII της συµφωνίας, η πιστοποίηση των φορτίων εµπορευµάτων για τα οποία είχε συµφωνηθεί πλήρης ισοδυναµία µπορεί να γίνει υπό ορισµένους
όρους µετά την αποστολή των φορτίων εκ µέρους της Νέας
Ζηλανδίας.

Όπως προβλέπει το παράρτηµα VII της συµφωνίας, το επίσηµο πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να εκδίδεται στα αγγλικά καθώς και σε µία από τις γλώσσες του κράτους
µέλους προορισµού.
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(15)

Για να διευκολυνθεί η οµαλή µετάβαση από τα ισχύοντα στα
νέα πιστοποιητικά υγείας θα πρέπει να προβλεφθεί µία µεταβατική περίοδος.

(16)

Τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία έχουν εγκριθεί
από την µόνιµη επιτροπή για τη διατροφική αλυσίδα και την
υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
(11)

(12)

(13)

(14)

Κρίνεται σκόπιµο να καθοριστούν σε σχέση µε τη Νέα
Ζηλανδία και ορισµένοι πρόσθετοι όροι πιστοποίησης.

Τα ζωικά προϊόντα που εισάγονται στη Νέα Ζηλανδία και
στη συνέχεια εξάγονται στην Κοινότητα, αφού πρώτα αποθηκευθούν ή µεταποιηθούν στη Νέα Ζηλανδία, θα πρέπει να
συµµορφούνται προς τους κοινοτικούς κανόνες που αφορούν αυτά τα προϊόντα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να χορηγείται ένα επίσηµο πιστοποιητικό υγείας γιαυτά τα προϊόντα.

Η οδηγία 93/119/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1993, σχετικά µε την προστασία των ζώων κατά τη
σφαγή ή τη θανάτωσή τους (1) προβλέπει, εκτός από τα επίσηµα πιστοποιητικά υγείας για το κρέας και µια πρόσθετη
βεβαίωση που θα πιστοποιεί ότι ορισµένα ζώα που προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία εσφάγησαν υπό συνθήκες οι
οποίες εγγυώνται τη µη βάναυση µεταχείρισή τους και είναι
τουλάχιστον ισοδύναµες προς αυτές που προβλέπονται από
την εν λόγω οδηγία. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να
περιληφθεί στα σχετικά υποδείγµατα των επίσηµων πιστοποιητικών υγείας.

Η απόφαση 97/131/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας υπό τη
µορφή ανταλλαγής επιστολών για την προσωρινή εφαρµογή
της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Νέας Ζηλανδίας σχετικά µε τα υγειονοµικά µέτρα που
εφαρµόζονται στο εµπόριο ζωντανών ζώων και ζωικών
προϊόντων (2) ενέκρινε µια συµφωνία υπό τη µορφή ανταλλαγής επιστολών για την προσωρινή εφαρµογή της συµφωνίας, αλλά µέχρι να τεθεί σε ισχύ η συµφωνία, θα συνεχίσουν
να ισχύουν οι όροι πιστοποίησης που εφαρµόζονται

(1) ΕΕ L 340 της 31.12.1993, σ. 21.
(2) ΕΕ L 57 της 26.2.1997, σ. 1.

Άρθρο 1
1. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιτρέψουν την εισαγωγή από τη
Νέα Ζηλανδία των ζωντανών ζώων και των ζωικών προϊόντων που
προβλέπονται στο παράρτηµα I, υπό τον όρο ότι θα πληρούν τους
όρους πιστοποίησης που περιλαµβάνει αυτό το παράρτηµα και θα
συνοδεύονται εν ανάγκη από ένα επίσηµο πιστοποιητικό υγείας που
θα έχει εκδοθεί πριν την αναχώρηση του φορτίου από τη Νέα
Ζηλανδία µε βάση ένα από τα ακόλουθα υποδείγµατα:
α) στις περιπτώσεις που έχει αναγνωρισθεί ισοτιµία το υπόδειγµα
που αναφέρεται στο παράρτηµα I όπως προβλέπουν τα παραρτήµατα II έως V·
β) στις άλλες περιπτώσεις τα υποδείγµατα που προβλέπονται από
τα παραρτήµατα των πράξεων που προβλέπει το παράρτηµα I.
2. Τα επίσηµα πιστοποιητικά υγείας για τα ζωντανά ζώα και για
τα ζωικά προϊόντα που προβλέπονται από το παράρτηµα VI θα
πρέπει να περιλαµβάνουν µια πρόσθετη δήλωση η οποία προβλέπεται απ' αυτό το παράρτηµα στις περιπτώσεις που το κράτος µέλος
προορισµού του φορτίου είναι η Φινλανδία ή η Σουηδία.
3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 τα
επίσηµα πιστοποιητικά υγείας που εκδίδονται µε βάση τα υποδείγµατα των παραρτηµάτων II έως V µπορούν να εκδοθούν µετά την
αναχώρηση των φορτίων από τη Νέα Ζηλανδία υπό τον όρο ότι:
α) θα είναι διαθέσιµα κατά την άφιξη του φορτίου στο συνοριακό
σταθµό επιθεώρησης και
β) ο πιστοποιών υπάλληλος θα έχει δηλώσει εγγράφως ότι πιστοποίησε το φορτίο µε βάση τα έγγραφα επιλεξιµότητας της Νέας
Ζηλανδίας τα οποία είχαν εκδοθεί πριν την αναχώρηση του φορτίου και είχαν ελεγχθεί από τον ίδιο.
4. Μέχρι να εκδοθούν εναρµονισµένοι κανόνες σχετικά µε τις
εισαγωγές θα συνεχίσουν να εφαρµόζονται οι εθνικές υγειονοµικές
διατάξεις που ισχύουν στα κράτη µέλη σε σχέση µε τα ζώα και τα
ζωικά προϊόντα στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παράρτηµα I.
Άρθρο 2
Στις περιπτώσεις που το φορτίο παρουσιάζεται για κτηνιατρικό
έλεγχο το επίσηµο πιστοποιητικό θα πρέπει να εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα καθώς και σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του
κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται ο συνοριακός σταθµός επιθεώρησης όπου παρουσιάζεται το φορτίο για έλεγχο.
(3) ΕΕ L 236 της 9.9.1980, σ. 28.
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Άρθρο 3
Τα επίσηµα πιστοποιητικά υγείας για τα ζωικά προϊόντα που
προβλέπονται από το παράρτηµα I θα πρέπει να περιλαµβάνουν και
την πρόσθετη δήλωση που προβλέπεται από το παράρτηµα VI στις
περιπτώσεις που εισάγονται από τρίτες χώρες στη Νέα Ζηλανδία
και στη συνέχεια εξάγονται στην Κοινότητα.
Άρθρο 4
Για µια µεταβατική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ηµέρες
από την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να εφαρµόζεται η παρούσα
απόφαση τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιτρέψουν την εισαγωγή των
ζωντανών ζώων και των ζωικών προϊόντων που προβλέπονται από
το παράρτηµα Ι µε βάση τα υποδείγµατα των πιστοποιητικών που
ίσχυαν προηγουµένως.
Άρθρο 5
Καταργείται η απόφαση 80/805/ΕΟΚ της Επιτροπής.

25.1.2003
Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2003.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Γλωσσάριο

Ελεγχόµενη πορεία

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου (1)

∆/Ε

∆εν εφαρµόζεται

Άλλα προϊόντα

Όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2)

ΕΕΥΟ

Επικρατούντες εθνικοί υγειονοµικοί όροι του (των) κράτους(-ών) µέλους(-ών) σύµφωνα µε τη κοινοτική νοµοθεσία (3)
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(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
(2) ΕΕ L 26 της 31.1.1997, σ. 1.
(3) Εν αναµονή της έκδοσης κοινοτικών κανόνων, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι εθνικοί κανόνες οι οποίοι πρέπει να συµφωνούν µε τις
γενικές διατάξεις της συνθήκης.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Χαρακτηριστικός αριθµός (ένας αριθµός ο οποίος αποδίδεται αυθαίρετα σε ένα ιδιαίτερο αγαθό και,
αναγράφεται στο πιστοποιητικό)

EL

ΧΑ

1. Ζώντα ζώα

Προερχόµενο από/Είδη (2)/Μορφή (3)

ΧΑ

Πιστοποίηση (4)
Υγεία των ζώων

∆ηµόσια υγεία

Ειδικοί όροι

L 22/42

Προϊόν (1)

Ιπποειδή
∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1

— Επανεισαγωγή

1.2

Απόφαση 93/195/ΕΟΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1

— Για σφαγή

1.3

Απόφαση 93/196/ΕΟΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1

1.4

Απόφαση 93/197/ΕΟΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1

— ∆ιαµετακόµιση

1.5

Απόφαση 94/467/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1

Βοοειδή

1.6

Απόφαση 2002/199/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1

Αιγοπρόβατα

1.7

Απόφαση 93/198/ΕΟΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Ελάφια

1.8

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ) του Συµβουλίου)

∆/Ε

Χοίροι που καλύπτονται από την οδηγία 64/432/ΕΟΚ

1.9

Απόφαση 2002/199/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1

Σκύλοι και γάτες

1.10

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1

Νυφίτσες, µινκ και αλεπούδες

1.11

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Κουνέλια και λαγοί

1.12

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Ζώα υδατοκαλλιέργειας (π.χ. ψάρια) και γαµέτες

1.13

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Μέλισσες

1.14

Απόφαση 2000/462/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Πίθηκοι

1.15

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Ψιττακοειδή και άλλα πτηνά

1.16

Απόφαση 2000/666/ΕΚ της Επιτροπής

Ζώα για ζωολογικούς κήπους και εκθέσεις

1.17

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

— Μόνιµη εισαγωγή καταγραµµένων
ιπποειδών για εκτροφή και παραγωγή

ιπποειδών

και

∆/Ε

25.1.2003

Απόφαση 92/260/ΕΟΚ της Επιτροπής
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1.1

EL

— Προσωρινή εισαγωγή

2. Ζώντα πουλερικά
αυγά προς επώαση

Προερχόµενο από/Είδη (2)/Μορφή (3)

και

5. Έµβρυα

και

Υγεία των ζώων

∆ηµόσια υγεία

2.1

Απόφαση 96/482/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Στρουθιονιδή

2.2

Απόφαση 2001/751/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Αυγά χωρίς ειδικά παθογόνα

2.3

Απόφαση 2001/393/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Βοοειδή

3.1

Απόφαση 94/577/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Αιγοπρόβατα

3.2

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Χοίροι

3.3

Απόφαση 2002/613/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Σκύλοι

3.4

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Ελάφια

3.5

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Σπέρµα ίππων

4.1

Απόφαση 96/539/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Έµβρυα και ωάρια ίππων

4.2

Απόφαση 96/540/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Βοοειδή

5.1

Απόφαση 92/471/ΕΟΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Αιγοπρόβατα

5.2

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ) του Συµβουλίου)

∆/Ε

Χοίροι

5.3

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ) του Συµβουλίου)

∆/Ε

Ελάφια

5.4

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/65/ΕΟΚ) του Συµβουλίου)

∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1

Βλέπε υποσηµείωση 1

Βλέπε υποσηµείωση 1

L 22/43

Όπως στην οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Ειδικοί όροι

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4. Σπέρµα, έµβρυα
ωάρια ίππων

Πιστοποίηση (4)

EL

3. Σπέρµα

ΧΑ

25.1.2003

Προϊόν (1)
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Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα VII (για τα εµπορεύµατα που στέλνονται στη Σουηδία/
Φινλανδία) Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
999/2001, όπως τροποποιήθηκε

EL

6. Νωπό κρέας

περιλαµβάνονται αίµα/οστά/
λίπος για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία (νωπά) κρεατοσκευάσµατα και κιµάς από
νωπό κρέας

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ

Κατεψυγµένα µόνο Πρόσθετη
δήλωση ΜΣΕ
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
270/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1494/
2002

7. Νωπό κρέας πουλερικών

7.1

Απόφαση 94/984/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 96/712/ΕΚ της Επιτροπής

Παράρτηµα VII (για τα εµπορεύµατα που προορίζονται για
Σουηδία/Φινλανδία)

Παρασκευάσµατα µε βάση το κρέας

7.2

Απόφαση 2000/572/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 2000/572/ΕΚ της Επιτροπής

8. Προϊόντα µε βάση το
κρέας

Νωπό κρέας — ωµό κρέας (µηρυκαστικά/άλογα), Χοίροι

8.1

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ

Νωπό κρέας — Πουλερικά

8.2

Απόφαση 97/221/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 97/41/ΕΚ της Επιτροπής

— Χοίροι, ελάφια, κουνέλια

8.3

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ

— Άλλα άγρια χερσαία θηλαστικά

8.4

Απόφαση 97/221/ΕΚ της Επιτροπής

Παράρτηµα V

— Πτερωτά

8.5

Απόφαση 97/221/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 97/41/ΕΚ της Επιτροπής

Πιστοποίηση (4)

Προερχόµενο από/Είδη (2)/Μορφή (3)

ΧΑ

Νωπό κρέας καθώς και αίµα/οστά/λίπη για ανθρώπινη
κατανάλωση που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία (νωπά)
Μηρυκαστικά, ιπποειδή, χοίροι

6.1

Παράρτηµα ΙΙ

Κρεατοσκευάσµατα καθώς και κιµάς από νωπό κρέας
Μηρυκαστικά, ιπποειδή, χοίροι

6.2

Όπως στην οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Υγεία των ζώων

∆ηµόσια υγεία

Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ βάσει των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 270/2002
και (ΕΚ) αριθ. 1494/2002

Κρέας εκτρεφόµενων και αγρίων θηραµάτων

9. Κρέας
εκτρεφόµενων
θηραµάτων

Μηρυκαστικά,
χοίροι

κουνέλια,

Άλλα χερσαία θηλαστικά

Πτερωτά

9.1.1

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ

Παρασκευάσµατα µε βάση το
κρέας

9.1.2

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ

Νωπό κρέας

9.2.1

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ

Παρασκευάσµατα µε βάση το
κρέας

9.2.2

Απόφαση 2000/572/ΕΚ της Επιτροπής

Παράρτηµα V

Νωπό κρέας

9.3.1

Απόφαση 2000/585/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 2000/585/ΕΚ της Επιτροπής

Παρασκευάσµατα µε βάση το
κρέας

9.3.2

Απόφαση 2000/572/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 2000/572/ΕΚ της Επιτροπής

Κατεψυγµένα µόνο

Κατεψυγµένα µόνο

25.1.2003

Νωπό κρέας

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ειδικοί όροι

Προϊόν (1)

10. Κρέας αγρίων θηραµάτων

Προερχόµενο από/Είδη (2)/Μορφή (3)

Μηρυκαστικά,
χοίροι

κουνέλια,

Νωπό κρέας
εντοσθίων

Πιστοποίηση (4)

ΧΑ

εκτός

Υγεία των ζώων

∆ηµόσια υγεία

Ειδικοί όροι

10.1.1

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ

Πενταγωνική σφραγίδα για άγρια
θηράµατα
Με αεροπλάνο ή γδαρµένα και µε
βγαλµένα τα εντόσθια

Παρασκευάσµατα µε βάση το
κρέας

10.1.2

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ

Κατεψυγµένα µόνο

Νωπό κρέας
εντοσθίων

των

10.2.1

Απόφαση 2000/585/ΕΚ της Επιτροπής

Παράρτηµα V

Πενταγωνική σφραγίδα για άγρια
θηράµατα

Παρασκευάσµατα µε βάση το
κρέας

10.2.2

Απόφαση 2000/572/ΕΚ της Επιτροπής

Παράρτηµα V

Κατεψυγµένα µόνο

Νωπό κρέας
εντοσθίων

των

10.3.1

Απόφαση 2000/585/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 2000/585/ΕΚ της Επιτροπής

Παρασκευάσµατα µε βάση το
κρέας

10.3.2

Απόφαση 2000/572/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 2000/572/ΕΚ της Επιτροπής

EL

των

25.1.2003

Προϊόν (1)

Άλλα άγρια χερσαία θηλαστικά

11. Αλιευτικά προϊόντα για
ανθρώπινη κατανάλωση
(πλην των ζώντων)

εκτός

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πτερωτά

εκτός

Άγρια θαλάσσια, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, άγρια γλυκού
νερού
11.1

∆/Ε

Απόφαση 94/448/ΕΚ της Επιτροπής

Βλέπε υποσηµείωση 1
(Υδατοκαλλιέργεια)

— ∆ίθυρα µαλάκια (εκτρεφόµενα πάνω από το θαλάσσιο
πυθµένα)

11.2

∆/Ε

Απόφαση 94/448/ΕΚ της Επιτροπής

Βλέπε υποσηµείωση 1
(Υδατοκαλλιέργεια)

— ∆ίθυρα µαλάκια (εκτρεφόµενα επί του θαλασσίου
πυθµένα)

11.3

∆/Ε

Απόφαση 94/448/ΕΚ της Επιτροπής

Βλέπε υποσηµείωση 1
(Υδατοκαλλιέργεια)

— Άλλα µαλάκια

11.4

∆/Ε

Απόφαση 94/448/ΕΚ της Επιτροπής

Βλέπε υποσηµείωση 1
(Υδατοκαλλιέργεια)

— Εχινόδερµα, χιτωνοφόρα, γαστερόποδα

11.5

∆/Ε

Απόφαση 94/448/ΕΚ της Επιτροπής

Βλέπε υποσηµείωση 1
(Υδατοκαλλιέργεια)

— Οστρακόδερµα

11.6

∆/Ε

Απόφαση 94/448/ΕΚ της Επιτροπής

Βλέπε υποσηµείωση 1
(Υδατοκαλλιέργεια
και
θαλάσσια)

— Αυγά/σπερµατοφόροι σάκοι

11.7

∆/Ε

Απόφαση 94/448/ΕΚ της Επιτροπής

άγρια
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— Ψάρια µε πτερύγια

Πιστοποίηση (4)

ΧΑ

Υγεία των ζώων

∆ηµόσια υγεία

Ειδικοί όροι

Για κατανάλωση
ΕΕΥΟ
(Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

Απόφαση 96/333/ΕΚ της Επιτροπής

— ∆ίθυρα µαλάκια (εκτρεφόµενα επί του θαλασσίου
πυθµένα)

12.2

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

Απόφαση 96/333/ΕΚ της Επιτροπής

— Άλλα µαλάκια

12.3

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

Απόφαση 96/333/ΕΚ της Επιτροπής

— Εχινόδερµα, χιτωνοφόρα, θαλάσσια γαστερόποδα

12.4

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

Απόφαση 96/333/ΕΚ της Επιτροπής

— Ζώντα οστρακόδερµα, ψάρια µε πτερύγια και λοιπά
υδρόβια ζώα

12.5

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

Απόφαση 96/333/ΕΚ της Επιτροπής

— Crassostrea gigas

12.6

Απόφαση 95/352/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

— Άλλα είδη

12.7

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Παστεριωµένο (βοοειδή, συµπεριλαµβανοµένων του βουβάλου και των αιγοπροβάτων)

13.1

Απόφαση 95/343/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 95/343/ΕΚ της Επιτροπής

Μη παστεριωµένο (βοοειδή, συµπεριλαµβανοµένων του
βουβάλου και των αιγοπροβάτων) — µόνον θερµισµένο
62 °C

13.2

Απόφαση 95/343/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 95/343/ΕΚ της Επιτροπής

Μη επεξεργασµένο γάλα (βοοειδή, συµπεριλαµβανοµένων του
βουβάλου και των αιγοπροβάτων)

13.3

Απόφαση 95/343/ΕΚ της Επιτροπής

Απόφαση 95/343/ΕΚ της Επιτροπής

14. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα που δεν
προορίζονται
για
ανθρώπινη κατανάλωση

Παστεριωµένα, UHT ή αποστειρωµένα (βοοειδή, συµπεριλαµβανοµένων του βουβάλου και των αιγοπροβάτων)

14.1

Απόφαση 95/341/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Μη παστεριωµένο πρωτόγαλα και γάλα για φαρµακευτική
χρήση (βοοειδή, συµπεριλαµβανοµένων του βουβάλου και
των αιγοπροβάτων)

14.2

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

15. Έντερα ζώων για την
παρασκευή αλλαντικών
για ανθρώπινη κατανάλωση

Βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ

Για αναπαραγωγή, καλλιέργεια, εκτροφή, µετεγκατάσταση
(µαλάκια)

13. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα για
ανθρώπινη κατανάλωση

15

Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ βάσει των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 270/2002
και (ΕΚ) αριθ. 1494/2002

25.1.2003

12.1

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

— ∆ίθυρα µαλάκια (εκτρεφόµενα πάνω από το θαλάσσιο
πυθµένα)

EL

12. Ζώντες ιχθύες, µαλάκια,
οστρακόδερµα,
συµπεριλαµβανοµένων
των αυγών και των
γαµετών

Προερχόµενο από/Είδη (2)/Μορφή (3)
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Προϊόν (1)

Προερχόµενο από/Είδη (2)/Μορφή (3)

Βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι

17. Προβιές και δέρµατα

Οπληφόρα

Πιστοποίηση (4)

ΧΑ

Υγεία των ζώων

∆ηµόσια υγεία

Παράρτηµα ΙV

∆/Ε

17.1

Απόφαση 97/168/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Άλλα θηλαστικά

17.2

ΕΕΥΟ

∆/Ε

Στρουθιονίδες (στρουθοκάµηλος, εµά, ρέα)

17.3

ΕΕΥΟ

∆/Ε

ΕΕΥΟ
Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

∆/Ε

16

Ειδικοί όροι

EL

16. Έντερα ζώων για την
παρασκευή αλλαντικών
που δεν προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση

25.1.2003

Προϊόν (1)

Πρόβατα, µηρυκαστικά και χοίροι, λοιπά

19.A. Τροφές για ζώα
συντροφιάς (συµπεριλαµβανοµένων των
µεταποιηµένων) που
περιέχουν
µόνον
υλικά χαµηλού κινδύνου

Άρθρο 5 των οδηγιών του Συµβουλίου 90/667/ΕΟΚ και 92/
118/ΕΟΚ

18

— Μεταποιηµένες τροφές για ζώα συντροφιάς (θηλαστικά/
µη θηλαστικά)

19A.1

94/309/EK

∆/Ε

Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ βάσει των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 270/2002
και (ΕΚ) αριθ. 1494/2002

— Ακατέργαστες τροφές για ζώα συντροφιάς για άµεση
κατανάλωση

19A.2

ΕΕΥΟ

∆/Ε

Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ βάσει των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 270/2002
και (ΕΚ) αριθ. 1494/2002

19.B. Μεταποιηµένες
τροφές για ζώα συντροφιάς που περιέχουν
µεταποιηµένη
ζωική
πρωτεΐνη
προερχόµενη
από
ζωικά
απόβλητα
υψηλού κινδύνου

Άρθρο 3 των οδηγιών του Συµβουλίου 90/667/ΕΟΚ και 92/
118/ΕΟΚ (θηλαστικά/µη θηλαστικά)

19B

Αποφάσεις της Επιτροπής 94/344/ΕΚ και
97/198/ΕΚ

∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1 Πρόσθετη
δήλωση ΜΣΕ
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
270/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1494/
2002

20. Οστά και προϊόντα για
ανθρώπινη κατανάλωση
— λοιπά προϊόντα
όπως ορίζονται στην
οδηγία 77/99/ΕΟΚ

Χερσαία θηλαστικά
— Νωπό κρέας, κρέας εκτρεφόµενων και άγριων θηραµάτων
(χοίροι, ελάφια)

20.1

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

Πενταγωνική σφραγίδα (άγρια
θηράµατα) Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
270/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1494/
2002

— Λοιπά

20.2

ΕΕΥΟ

Παράρτηµα V

Πενταγωνική
θηράµατα)

Νωπό κρέας πουλερικών, κρέας εκτρεφόµενων και άγριων
πτερωτών θηραµάτων

20.3

ΕΕΥΟ

ΕΕΥΟ

σφραγίδα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18. Μαλλί και ίνες/τρίχες

(άγρια
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Όπως στην οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Πιστοποίηση (4)

ΧΑ

21

Υγεία των ζώων

∆ηµόσια υγεία

Ειδικοί όροι

Απόφαση 94/446/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Ελεγχόµενη πορεία Πρόσθετη
δήλωση ΜΣΕ
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
270/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1494/
2002

Πενταγωνική σφραγίδα (άγρια
θηράµατα) Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
270/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1494/
2002 (νωπό κρέας)

EL

21. Μεταποιηµένα οστά και
προϊόντα οστών που
δεν προορίζονται για
ανθρώπινη ή ζωική
κατανάλωση

Προερχόµενο από/Είδη (2)/Μορφή (3)
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Προϊόν (1)

(Επεξεργασµένα οστά για
την παρασκευή οστεάλευρων, µεταποιηµένες πρωτεΐνες για ζωοτροφές)

23. Μεταποιηµένη (επεξεργασµένη) ζωική πρωτεΐνη για ζωοτροφές

Χερσαία θηλαστικά
— Νωπό κρέας, κρέας εκτρεφόµενων και άγριων θηραµάτων
(χοίροι, ελάφια)

22.1

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

— Λοιπά

22.2

ΕΕΥΟ

Παράρτηµα V

Νωπό κρέας πουλερικών, κρέας εκτρεφόµενων και άγριων
θηραµάτων

22.3

ΕΕΥΟ

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

ΜΖΠ προερχόµενοι από απόβλητα θηλαστικών ζώων υψηλού
κινδύνου (θηλαστικά/µη θηλαστικά)

23.1

Αποφάσεις της Επιτροπής
94/344/ΕΚ και 97/198/ΕΚ

∆/Ε

Βλέπε υποσηµείωση 1 Πρόσθετη
δήλωση ΜΣΕ
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
270/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1494/
2002

ΜΖΠ προερχόµενοι από απόβλητα θηλαστικών ζώων χαµηλού κινδύνου (θηλαστικά/µη θηλαστικά)

23.2

Απόφαση 93/344/ΕΟΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ βάσει των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 270/2002
και (ΕΚ) αριθ. 1494/2002

Απόφαση 94/143/ΕΚ της Επιτροπής

∆/Ε

24. Ορός από ιπποειδή

Όπως στην οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

25. Αίµα και προϊόντα
αίµατος για ανθρώπινη
κατανάλωση — λοιπά
προϊόντα όπως ορίζονται στην οδηγία 77/
99/ΕΟΚ

Χερσαία θηλαστικά

24

25.1

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

— Λοιπά

25.2

ΕΕΥΟ

Παράρτηµα V

Νωπό κρέας πουλερικών, εκτρεφόµενα πτερωτά και άγρια
θηράµατα

25.3

ΕΕΥΟ

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

Πενταγωνική σφραγίδα (για αίµα
αγρίων θηραµάτων) Πρόσθετη
δήλωση ΜΣΕ
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
270/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1494/
2002 (νωπό κρέας)

25.1.2003

— Νωπό κρέας, εκτρεφόµενα και άγρια θηράµατα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22. Μεταποιηµένη
ζωική
πρωτεΐνη για ανθρώπινη κατανάλωση —
άλλα προϊόντα όπως
ορίζονται στην οδηγία
77/99/ΕΟΚ

28. Λαρδί και τετηγµένα
λίπη που δεν προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση

29. Πρώτες ύλες για ζωοτροφές, φαρµακευτική
ή τεχνική χρήση —
µόνον χαµηλού κινδύνου

Υγεία των ζώων

∆ηµόσια υγεία

Ειδικοί όροι

Νωπό κρέας
— Βόειο, πρόβειο, αίγειο, χοίρειο

26.1

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

— Ιπποειδή, πτηνά

26.2

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

— Νωπό κρέας, εκτρεφόµενα και άγρια θηράµατα

27.1

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

— Λοιπά

27.2

ΕΕΥΟ

Παράρτηµα V

Νωπό κρέας πουλερικών, εκτρεφόµενα και άγρια πτερωτά
θηράµατα

27.3

ΕΕΥΟ

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

— Υλικό χαµηλού κινδύνου (άρθρο 5)

28.1

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ βάσει των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 270/2002
και (ΕΚ) αριθ. 1494/2002

— Υψηλού κινδύνου (άρθρο 3)

28.2

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ βάσει των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 270/2002
και (ΕΚ) αριθ. 1494/2002

Οπληφόρα

29.1

Απόφαση 80/805/ΕΟΚ της Επιτροπής

∆/Ε

Ελεγχόµενη πορεία Πρόσθετη
δήλωση ΜΣΕ
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
270/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1494/
2002

Λοιπά

29.2

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

Ελεγχόµενη πορεία Πρόσθετη
δήλωση ΜΣΕ
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
270/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1494/
2002

Χερσαία θηλαστικά
Πενταγωνική σφραγίδα (για λαρδί
αγρίων
θηραµάτων)Πρόσθετη
δήλωση ΜΣΕ
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
270/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1494/
2002 (νωπό κρέας)

Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27. Λαρδί και τετηγµένα
λίπη για ανθρώπινη
κατανάλωση — λοιπά
προϊόντα όπως ορίζονται στην οδηγία 77/
99/ΕΟΚ

Πιστοποίηση (4)

ΧΑ

EL

26. Αίµα και προϊόντα
αίµατος που έχουν υποστεί επεξεργασία (εξαιρουµένου του ορού
από ιπποειδή) για φαρµακευτική ή τεχνική
χρήση

Προερχόµενο από/Είδη (2)/Μορφή (3)

25.1.2003

Προϊόν (1)

L 22/49

Προερχόµενο από/Είδη (2)/Μορφή (3)

Πιστοποίηση (4)

ΧΑ

Υγεία των ζώων

∆ηµόσια υγεία

Ειδικοί όροι

Όπως στην οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

30

Απόφαση 94/860/ΕΟΚ της Επιτροπής

∆/Ε

31. Κυνηγετικά τρόπαια

Οπληφόρα
Πτηνά

31

Απόφαση 96/500/ΕΟΚ της Επιτροπής

∆/Ε

32. Επεξεργασµένη κοπριά

Όπως στην οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

32

ΕΕΥΟ
(Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

∆/Ε

33. Μέλι

Όπως στην οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

33

ΕΕΥΟ

ΕΕΥΟ

34. Βατραχοπόδαρα

Όπως στην οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

34

∆/Ε

(Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

35. Σαλιγκάρια για ανθρώπινη κατανάλωση

Όπως στην οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

35

∆/Ε

(Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

36. Προϊόντα αυγών

Όπως στις οδηγίες του Συµβουλίου 92/118/ΕΟΚ και 90/
539/ΕΟΚ

36

ΕΕΥΟ

Απόφαση 97/38/ΕΚ της Επιτροπής

Παράρτηµα VII

37. Ζελατίνες για ανθρώπινη κατανάλωση

Όπως στην οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

37

∆/Ε

Απόφαση 2000/20/ΕΚ της Επιτροπής

Πρόσθετη δήλωση ΜΣΕ βάσει των
κανονισµών (ΕΚ) 270/2002 και
(ΕΚ) αριθ. 1494/2002

38. Ζελατίνες για τεχνική
χρήση

Όπως στην οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

38

∆/Ε

ΕΕΥΟ

39. Πρώτες ύλες για ζελατίνες
ανθρώπινης
κατανάλωσης

Όπως στην οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου

39

∆/Ε

ΕΕΥΟ

Ο πίνακας αυτός πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασµό µε το παράρτηµα V της συµφωνίας που προσαρτάται στην απόφαση 97/132/EΚ του Συµβουλίου, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ειδικούς όρους που αναφέρονται σε αυτό.
Σε περίπτωση ζώντων ζώων.
Η µορφή µε την οποία εισάγεται το προϊόν (χαρακτηριστικά).
Η αναφορά στη νοµοθεσία περιλαµβάνει όλες τις σχετικές τροποποιήσεις.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

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

EL

30. Προϊόντα µελισσοκοµίας — όχι για ανθρώπινη κατανάλωση

L 22/50

Προϊόν (1)

25.1.2003

25.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

L 22/51

L 22/52

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

25.1.2003

25.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

L 22/53

L 22/54

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

25.1.2003

25.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

L 22/55

L 22/56

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

25.1.2003

25.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

L 22/57

L 22/58

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

25.1.2003

25.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Εξαγωγές εισαχθέντων ζωικών προϊόντων
Σε όλες τις περιπτώσεις το προϊόν πρέπει:
— να προέρχεται από µία τρίτη χώρα που είναι επιλέξιµη για εξαγωγές του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα·
— να προέρχεται από εγκαταστάσεις που είναι επιλέξιµες για εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα· και
— να είναι επιλέξιµο για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Στο υπογεγραµµένο υγειονοµικό πιστοποιητικό της Νέας Ζηλανδίας πρέπει να προσαρτάται ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού
εισαγωγής· το αντίγραφο αυτό πρέπει να επικυρώνεται από τον αρµόδιο για την πιστοποίηση υπάλληλο ως «πιστοποιηµένο
αντίγραφο του πρωτοτύπου» και να υπογράφεται από αυτόν.
Ο υπεύθυνος για την πιστοποίηση υπάλληλος φυλάσσει το πρωτότυπο ή ένα πιστοποιηµένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εισαγωγής.
Το υπόδειγµα πιστοποιητικών που περιγράφεται στο παράρτηµα Ι φέρει την (τις) ακόλουθης(-ες) συµπληρωµατική
(-ές) δήλωσης(-εις). Οι δηλώσεις συντάσσονται στις γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2003/56/
ΕΚ της Επιτροπής.
1. Μεικτή προέλευση
Για τα ζωικά προϊόντα τα οποία έχουν εισαχθεί στην Νέα Ζηλανδία και έχουν αποθηκευθεί και υποστεί επεξεργασία σε εγκαταστάσεις που εµφαίνονται σε κοινοτικούς καταλόγους µε προϊόν προέλευσης Νέας Ζηλανδίας (π.χ., η αποστολή είναι
µεικτής προέλευσης), πρέπει να περιλαµβάνεται η ακόλουθη δήλωση στο κατάλληλο υπόδειγµα πιστοποιητικών που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι:

2. Χώρα προέλευσης που έχει διατηρηθεί και δεν έχει αναµειχθεί µε προϊόν προέλευσης Νέας Ζηλανδίας
Για τα ζωικά προϊόντα τα οποία έχουν εισαχθεί στην Νέα Ζηλανδία και έχουν αποθηκευθεί και υποστεί επεξεργασία σε εγκαταστάσεις εξαγωγής της Νέας Ζηλανδίας που εµφαίνονται σε κοινοτικούς καταλόγους αλλά που δεν έχουν αναµειχθεί µε
προϊόν προέλευσης Νέας Ζηλανδίας, στο υπόδειγµα πιστοποιητικών που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι πρέπει να περιλαµβάνεται η ακόλουθη δήλωση:

L 22/59

L 22/60

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

25.1.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Συµπληρωµατικές εγγυήσεις που αφορούν τα ζώντα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που προβλέπονται στο παράρτηµα V
της απόφασης 97/132/ΕΚ του Συµβουλίου
Το (τα) υγειονοµικό(-ά) πιστοποιητικό(-ά) για τα ζώντα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα
πρέπει να περιλαµβάνουν και τη δήλωση η οποία προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία στην περίπτωση που εισάγονται µε
στόχο να αποσταλούν στη Σουηδία ή στη Φινλανδία:
Ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα

Ζώντα πουλερικά
— Ζώντα πουλερικά για σφαγή
— Πουλερικά εκτροφής
— Νεοσσοί µίας ηµέρας
— Ωοτόκοι όρνιθες

∆ήλωση

Παράρτηµα Α της απόφασης 95/410/ΕΚ του Συµβουλίου
Παράρτηµα ΙΙ της απόφασης 95/160/ΕΚ της Επιτροπής
Παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης 95/160/ΕΚ της Επιτροπής
Παράρτηµα ΙΙ της απόφασης 95/161/ΕΚ της Επιτροπής

Νωπό κρέας: Βόειο και χοίρειο κρέας, εξαιρουµένου του
νωπού κρέατος που προορίζεται για παστερίωση, αποστείρωση
ή για επεξεργασία ισοδυνάµου αποτελέσµατος

«Το νωπό κρέας απετέλεσε αντικείµενο µικροβιολογικής
εξέτασης για σαλµονέλες όπως προβλέπεται από την απόφαση
95/409/ΕΚ του Συµβουλίου µε βάση δείγµατα που ελήφθησαν
στις εγκαταστάσεις καταγωγής του εν λόγω κρέατος»

Νωπό κρέας πουλερικών

«Το νωπό κρέας απετέλεσε αντικείµενο µικροβιολογικής
εξέτασης για σαλµονέλες όπως προβλέπεται από την απόφαση
95/411/ΕΚ του Συµβουλίου µε βάση δείγµατα που ελήφθησαν
στις εγκαταστάσεις καταγωγής του εν λόγω κρέατος»

Αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση

Απόφαση 95/168/ΕΚ της Επιτροπής

