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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 199/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 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 4 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 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 3ης Φεβρουαρίου 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

93,2
62,8
120,5
92,2

0707 00 05

052
204
999

119,6
114,7
117,2

0709 10 00

220
999

82,4
82,4

0709 90 70

052
204
999

131,2
245,9
188,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

51,7
50,3
42,9
38,3
86,1
53,9

0805 20 10

204
999

67,4
67,4

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

052
204
220
464
600
624
999

68,0
58,9
53,8
144,9
76,1
77,8
79,9

0805 50 10

052
220
600
999

55,8
69,4
66,8
64,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

400
404
720
999

112,4
103,6
127,0
114,3

0808 20 50

388
400
524
528
720
999

102,5
112,2
115,5
80,1
41,0
90,3

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. 200/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για τον καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του τέταρτου διαγωνισµού που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2042/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
28 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος που καθορίζονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2042/2002 της Επιτροπής (3),
τέθηκαν σε διαγωνισµό.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), οι ελάχιστες τιµές
πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για τον τέταρτο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2042/2002,
του οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει έληξε στις 27
Ιανουαρίου 2003, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της
315 της
316 της
251 της
248 της

26.6.1999, σ. 21.
1.12.2001, σ. 29.
20.11.2002, σ. 9.
5.10.1979, σ. 12.
14.10.1995, σ. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/ton
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DEUTSCHLAND

— Hinterviertel
— Vorderviertel

1 381
750

DANMARK

— Forfjerdinger

750

ITALIA

— Quarti posteriori
— Quarti anteriori

—
750

FRANCE

— Quartiers arrières
— Quartiers avants

—
—

ÖSTERREICH

— Hinterviertel
— Vorderviertel

—
750

NEDERLAND

— Voorvoeten

—

ESPAÑA

— Cuartos traseros
— Cuartos delanteros

1 351
750

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Kugel (INT 12)
Oberschale (INT 13)
Unterschale (INT 14)
Filet (INT 15)
Hüfte (INT 16)
Roastbeef (INT 17)
Lappen (INT 18)
Hochrippe (INT 19)
Schulter (INT 22)
Vorderviertel (INT 24)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ESPAÑA

—
—
—
—
—
—
—

Babilla de intervención (INT 12)
Tapa de intervención (INT 13)
Contratapa de intervención (INT 14)
Solomillo de intervención (INT 15)
Cadera de intervención (INT 16)
Lomo de intervención (INT 17)
Entrecot de intervención (INT 19)

—
—
—
—
—
—
—
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FRANCE

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Jarret arrière d’intervention (INT 11)
Tranche grasse d’intervention (INT 12)
Tranche d’intervention (INT 13)
Semelle d’intervention (INT 14)
Filet d’intervention (INT 15)
Rumsteck d’intervention (INT 16)
Faux-filet d’intervention (INT 17)
Flanchet d’intervention (INT 18)
Entrecôte d’intervention (INT 19)
Épaule d’intervention (INT 22)
Poitrine d’intervention (INT 23)
Avant d’intervention (INT 24)

ITALIA

—
—
—
—
—
—
—

Noce d’intervento (INT 12)
Fesa interna (INT 13)
Girello d’intervento (INT 14)
Filetto d’intervento (INT 15)
Scamone (INT 16)
Roastbeef d’intervento (INT 17)
Controfiletto d’intervento (INT 19)

—
—
—
—
—
—
—

NEDERLAND

—
—
—
—

Interventievoorschenkel (INT 21)
Interventieschouder (INT 22)
Interventieborst (INT 23)
Interventievoorvoet (INT 24)

—
—
—
—

—
—
—
2 320
11 010
—
5 000
—
—
—
—
—
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 201/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του τέταρτου διαγωνισµού
που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2048/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
28 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος που καθορίζονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2048/2002 της Επιτροπής (3)
τέθηκαν σε διαγωνισµό.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), οι ελάχιστες τιµές
πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για τον τέταρτο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2048/2002,
του οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει λήξει στις 28
Ιανουαρίου 2003, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της
315 της
316 της
251 της
248 της

26.6.1999, σ. 21.
1.12.2001, σ. 29.
20.11.2002, σ. 9.
5.10.1979, σ. 12.
14.10.1995, σ. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/ton
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DEUTSCHLAND
ITALIA
FRANCE
ÖSTERREICH
ESPAÑA

—
—
—
—
—

Vorderviertel
Quarti anteriori
Quartiers avant
Vorderviertel
Cuartos delanteros

—
—
—
—
—

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

—
—
—
—
—
—

Hinterhesse (INT 11)
Lappen (INT 18)
Vorderhesse (INT 21)
Schulter (INT 22)
Brust (INT 23)
Vorderviertel (INT 24)

—
—
—
—
—
1 032

ESPAÑA

—
—
—
—
—
—

Jarrete de intervención (INT 11)
Falda del costillar de intervención (INT 18)
Morcillo de intervención (INT 21)
Paleta de intervención (INT 22)
Pecho de intervención (INT 23)
Cuarto delantero de intervención (INT 24)

FRANCE

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)
— Flanchet d'intervention (INT 18)
— Jarret avant d'intervention (INT 21)

—
—
702

ITALIA

— Spalla d'intervento (INT 22)
— Petto di manzo d'intervento (INT 23)
— Quarto anteriori d'intervento (INT 24)

950
—
950

—
—
—
—
—
—

L 28/8

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

4.2.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 202/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για τον καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του δεύτερου διαγωνισµού που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2249/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
28 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος που καθορίζονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2249/2002 της Επιτροπής (3),
τέθηκαν σε διαγωνισµό.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), οι ελάχιστες τιµές
πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για το δεύτερο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2249/2002, του
οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει έληξε στις 27
Ιανουαρίου 2003, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της
315 της
343 της
251 της
248 της

26.6.1999, σ. 21.
1.12.2001, σ. 29.
18.12.2002, σ. 3.
5.10.1979, σ. 12.
14.10.1995, σ. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/ton
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
ITALIA

— Quarti posteriori

1 353

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

—
—
—
—
—
—

Kugel (INT 12)
Oberschale (INT 13)
Lappen (INT 18)
Hochrippe (INT 19)
Schulter (INT 22)
Vorderviertel (INT 24)

—
2 710
—
—
1 350
1 380

FRANCE

—
—
—
—
—
—
—

Jarret arrière d’intervention (INT 11)
Tranche grasse d’intervention (INT 12)
Tranche d’intervention (INT 13)
Flanchet d’intervention (INT 18)
Épaule d’intervention (INT 22)
Poitrine d’intervention (INT 23)
Avant d’intervention (INT 24)

—
2 071
—
861
1 350
—
1 350
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 203/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για την έγκριση µεταφορών µεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα
είδη ένδυσης καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
(3)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισµένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2344/2002
της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7,

Οι µεταφορές που ζήτησε η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας
εµπίπτουν εντός των ορίων των διατάξεων ευελιξίας που
αναφέρονται στο άρθρο 5 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, που µονογραφήθηκε στις 9 ∆εκεµβρίου 1988
και καθορίζονται στο παράρτηµα VIII του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3030/93.

(4)

Είναι σκόπιµο να γίνει αποδεκτή η αίτηση.

Εκτιµώντας ακόλουθα:

(5)

Θα ήταν σκόπιµο να τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισµός την
εποµένη της δηµοσίευσής του ώστε να µπορέσουν οι οικονοµικοί φορείς να επωφεληθούν το ταχύτερο δυνατό.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισµός είναι σύµφωνα
µε την γνώµη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών, η οποία
δηµιουργήθηκε δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3030/93,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Το άρθρο 5 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για
το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που µονογραφήθηκε στις 9 ∆εκεµβρίου 1988 και εγκρίθηκε µε την
απόφαση 90/647/EΟΚ του Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία και παρατάθηκε µε συµφωνία υπό µορφή
ανταλλαγής επιστολών, που µονογραφήθηκε στις 19 Μαΐου
2000 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 2000/787/ΕΚ του
Συµβουλίου (4), και το άρθρο 8 της συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων που δεν καλύπτονται από τη διµερή συµφωνία
πολυινών, που µονογραφήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1995
και εγκρίθηκε µε την απόφαση 95/155/ΕΚ του Συµβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε συµφωνία υπό
µορφή ανταλλαγής επιστολών, που µονογραφήθηκε στις 19
Μαΐου 2000 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 2000/787/ΕΚ,
προβλέπουν ότι επιτρέπονται οι µεταφορές µεταξύ ετών
ποσόστωσης. Αυτές οι διατάξεις ευελιξίας κοινοποιήθηκαν
στον οργανισµό παρακολούθησης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
κατόπιν της προσχώρησης της Κίνας σε αυτόν.

(1)

Η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας υπέβαλε αιτήσεις για µεταφορές µεταξύ ετών ποσόστωσης στις 10 και στις 20 ∆εκεµβρίου 2002.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εγκρίνονται οι µεταφορές µεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας, που καθορίζονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας σε ότι αφορά το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για το έτος ποσόστωσης 2002,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

275 της
357 της
352 της
314 της
104 της

8.11.1993, σ. 1.
31.12.2002, σ. 91.
15.12.1990, σ. 1.
14.12.2000, σ. 13.
6.5.1995, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
720 Κίνα

Οµάδα

Κατηγορία

Προσαρµογή

Μονάδα

Όριο 2002

Νέο επίπεδο
µετά από
προηγούµενες
προσαρµογές

Νέο επίπεδο µετά
από εφαρµογή
συνήθων διατάξεων ευελιξίας
1%

Ποσότητα

Ποσοστό
(%)

Ευελιξία

Νέο
προσαρµοσµένο
επίπεδο

IIB

12

τεµάχια

31 073 000

35 112 490

35 423 220

621 460

2,0

Μεταφορά από
έτος ποσόστωσης
2003

36 044 680

IIB

13

τεµάχια

501 972 000

528 797 078

533 816 798

20 078 880

4,0

Μεταφορά από
έτος ποσόστωσης
2003

553 895 678

IIB

15

τεµάχια

16 527 000

17 525 672

17 690 942

330 540

2,0

Μεταφορά από
έτος ποσόστωσης
2003

18 021 482

IIB

83

kg

8 914 000

9 768 395

9 857 535

178 280

2,0

Μεταφορά από
έτος ποσόστωσης
2003

10 035 815

163

kg

5 648 000

6 036 772

6 093 252

112 960

2,0

Μεταφορά από
έτος ποσόστωσης
2003

6 206 212
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 204/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για τη χορήγηση φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

θεια (3). Είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι όροι χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες
που προκύπτουν,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική βοήθεια (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση φυτικού ελαίου στην Κοινότητα, προκειµένου να το
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.

(1)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob.

Η προµήθεια περιλαµβάνει τη συγκέντρωση του φυτικού ελαίου το
οποίο παράγεται στην Κοινότητα. Η συγκέντρωση δεν µπορεί να
αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το
καθεστώς της τελειοποιήσεως για επανεξαγωγή.

(2)

Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε φυτικό έλαιο σε
ορισµένους δικαιούχους.

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του
Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοή-

Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10.

(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆ΕΣ Α, B, Γ, ∆
1. ∆ράσεις υπ' αριθ.: 39/02 (Α)· 40/02 (Β)· 41/02 (Γ)· 42/02 (∆)
2. ∆ικαιούχος (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman-Jordan· [τέλεξ: 21170
UNRWA JO· τηλ: (962-6) 586 41 26· φαξ: 586 41 27]
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: UNRWA Field Supply and Transport Officer
Α:
B:
Γ:
∆:

PO Box 19149, Jerusalem, Ισραήλ [τηλ: (972-2) 589 05 55· τέλεξ: 26194 UNRWA IL· φαξ: 581 65 64]
PO Box 947, Beirut, Λίβανος [τηλ: (961-1) 84 04 61-6· φαξ: 84 04 67]
PO Box 4313, Damascus, Συρία [τηλ: (963-11) 613 30 35· τέλεξ: 412006 UNRWA SY· φαξ: 613 30 47]
PO Box 484, Amman, Ιορδανία [τηλ: (962-6) 474 19 14/477 22 26· τέλεξ: 23402 UNRWAJFO JO· φαξ:
474 63 61]

4. Χώρα προορισµού: Α: Ισραήλ (Γάζα)· Β: Λίβανος· Γ: Συρία· ∆: Ιορδανία
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: εξευγενισµένο ηλιέλαιο
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 1 126
7. Αριθµός παρτίδων: 4 (Α: 275 τόνοι· Β: 316 τόνοι· Γ: 194 τόνοι· ∆: 342 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4) (7): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [∆.2]
9. Συσκευασία (6) (8) (9): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [10.1 Α, Β + Γ.2]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [ΙΙΙ.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: «NOT FOR SALE»
παρτίδα ∆: «Expiry date: …» (ηµεροµηνία παραγωγής συν δύο έτη)
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
Η συγκέντρωση δεν µπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: Α, Γ: παράδοση στο λιµάνι εκφόρτωσης — τελικό σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων
B, ∆: παράδοση στον τόπο προορισµού
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Α: Ashdod· Γ: Lattakia
16. Τόπος προορισµού: UNRWA warehouse in Beirut (Β) and Amman (∆)
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: Α, Β, Γ: 6.4.2003· ∆: 13.4.2003
— 2η προθεσµία: Α, Β, Γ: 20.4.2003· ∆: 27.4.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 10-23.3.2003
— 2η προθεσµία: 24.3 — 6.4.2003
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών [έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών)]:
— 1η προθεσµία: 18.2.2003
— 2η προθεσµία: 4.3.2002
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 ευρώ ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l'aide alimentaire,
Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel·
τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —
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ΠΑΡΤΙ∆Α Ε

1. ∆ράση υπ' αριθ.: 43/02
2. ∆ικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma· τηλ.: (39-06) 6513
2988· φαξ: 6513 2844/3· τέλεξ: 626675 WFP I
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Ισραήλ
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: εξευγενισµένο ηλιέλαιο
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 264
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [∆.2]
9. Συσκευασία (8) (9): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [10.1 Α, Β και Γ.2]
10. Επισήµανση και σήµανση (5): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [III.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
Η συγκέντρωση δεν µπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: παράδοση στον λιµένα εκφόρτωσης — τελικό σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Ashdod
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 13.4.2003
— 2η προθεσµία: 27.4.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 17-30.3.2003
— 2η προθεσµία: 31.3 — 13.4.2003
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών:
— 1η προθεσµία: 18.2.2003
— 2η προθεσµία: 4.3.2003
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
europeénne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— υγειονοµικό πιστοποιητικό (+ «προθεσµία παρασκευής: …»).
( ) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου ΙΙΙ.Α.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
5

(6) Να παραδοθεί σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών. Παρτίδες Α, Γ και Ε: οι συµφωνηθέντες όροι ναύλωσης θεωρούνται
ως ισοδύναµοι µε τους όρους ναύλωσης φορτηγού γραµµής ελεύθερο στο λιµάνι εκφόρτωσης χώρο εµπορευµατοκιβωτίων
και θεωρείται ότι καλύπτουν 15 ηµέρες —εξαιρουµένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών— ελεύθερο από επιβαρύνσεις
καθυστερήσεις εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι εκφόρτωσης, οι οποίες υπολογίζονται από την ηµέρα/ώρα
άφιξης του πλοίου. Οι 15 ηµέρες που είναι ελεύθερο από επιβαρύνσεις καθυστέρησης εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων πρέπει να σηµειώνονται ευκρινώς στη φορτωτική. Οι επιβαρύνσεις καθυστέρησης που επιβάλλονται καλή τη πίστει για
την καθυστέρηση εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων πέραν των 15 προαναφερθέντων ηµερών αναλαµβάνονται από την
UNRWA. Η UNRWA δεν καταβάλει ούτε θα χρεωθεί µε τέλη εγγύησης των εµπορευµατοκιβωτίων.
Μετά την ανάλυση των εµπορευµάτων στο στάδιο της παράδοσης, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες που
αφορούν τη µετακίνηση των containers προς το χώρο αδειάσµατος εκτός της ζώνης του λιµανιού και την εκ νέου µεταφορά
τους στο σταθµό των containers.
(7) Παρτίδα Γ: το υγειονοµικό πιστοποιητικό και το πιστοποιητικό προελεύσεως πρέπει να θεωρούνται από ένα συριακό προξενείο. Στη θεώρηση πρέπει να αναφέρεται ότι έχουν εξοφληθεί τα προξενικά έξοδα και τέλη.
(8) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 267 τη 13.9.1996 — Βάρος κενής φιάλης: τουλάχιστον 24 g.
(9) Α, Ε: Η αποστολή των εµπορευµάτων πρέπει να γίνει σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών που δεν περιέχουν περισσότερο
από 18 τόνους το καθένα.

Για να µπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει τη σύµβαση προµήθειας είναι απαραίτητες ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τον ενδιαφερόµενο
προσφέροντα (ιδίως ο τραπεζικός λογαριασµός που θα πιστωθεί). Οι πληφορορίες αυτές περιλαµβάνονται σε έντυπο που είναι διαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm
Σε περίπτωση έλλειψης των εν λόγω πληροφοριών, ο προσφέρων που έχει ορισθεί προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί την προθεσµία για
την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.
Οι προσφέροντες καλούνται, εποµένως, να υποβάλουν τις προσφορές τους µαζί µε το εν λόγω έντυπο, αφού το συµπληρώσουν δεόντως.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 205/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για χορήγηση σπαστών πίσων ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική βοήθεια (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια που καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob.
Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σπαστά πίσα σε
ορισµένους δικαιούχους.
Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του
Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (3). Είναι
αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι όροι
χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν.

(4)

Για να εξασφαλισθεί η υλοποίηση των προµηθειών, πρέπει να
προβλεφθεί η δυνατότητα για τους προσφέροντες να συγκεντρώνουν είτε πράσινα σπαστά πίσα είτε κίτρινα σπαστά
πίσα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση σπαστών πίσων στην Κοινότητα, προκειµένου να τα
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν είτε πράσινα σπαστά πίσα είτε
κίτρινα σπαστά πίσα. Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά πρέπει
να αναφέρει σαφώς το είδος των πίσων στο οποίο αναφέρεται.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10.
(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α, Β
1.

∆ράσεις υπ' αριθ.: 61/02 (Α)· 62/02 (Β)

2.

∆ικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma· τηλ.: (39-06)
6513 29 88· φαξ: 6513 28 44/3· τέλεξ: 626675 WFP I

3.

Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο

4.

Χώρα προορισµού: A: Γουινέα· Β: Λιβερία

5.

Προϊόν προς κινητοποίηση (7): σπαστά πίσα

6.

Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 2 850

7.

Αριθµός παρτίδων: 2 (Α: 1 000 τόνοι· Β: 1 850 τόνοι)

8.

Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Β.6]

9.

Συσκευασία (5): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [2.1 Α.1.α, 2.α και B.4] ή [4.0 Α.1.γ, 2.γ και B.4]

10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [IV.Α.3]
— γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: Α: γαλλική· Β: αγγλική
— συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
Το προϊόν πρέπει να προέρχεται από την Κοινότητα
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (8): παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: —
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 10-30.3.2003
— 2η προθεσµία: 24.3 — 13.4.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: —
— 2η προθεσµία: —
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 18.2.2003
— 2η προθεσµία: 4.3.2003
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 5 ευρώ ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό.
( ) Σε περίπτωση ενδεχόµενης επανασυσκευασίας σε σάκους ο ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει 2 % των κενών σάκων της
ίδιας ποιότητας µε αυτούς που περιέχουν το εµπόρευµα µε την επιγραφή που ακολουθείται από ένα «R» κεφαλαίο.
5

(6) Κατά παρέκκλιση από την Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 114 της 29ης Απριλίου 1991, το κείµενο
του σηµείου IV.A.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”», και το κείµενο του
σηµείου IV.A.3.β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Σπαστά πίσα».
(7) Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά που αναφέρει σαφώς το είδος των πίσων στο οποίο αναφέρεται.
(8) Εφιστάται η προσοχή του προσφέροντος στο άρθρο 7 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.

Για να µπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει τη σύµβαση προµήθειας είναι απαραίτητες ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τον ενδιαφερόµενο
προσφέροντα (ιδίως ο τραπεζικός λογαριασµός που θα πιστωθεί). Οι πληφορορίες αυτές περιλαµβάνονται σε έντυπο που είναι διαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm
Σε περίπτωση έλλειψης των εν λόγω πληροφοριών, ο προσφέρων που έχει ορισθεί προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί την προθεσµία για
την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.
Οι προσφέροντες καλούνται, εποµένως, να υποβάλουν τις προσφορές τους µαζί µε το εν λόγω έντυπο, αφού το συµπληρώσουν δεόντως.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 206/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για χορήγηση σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική βοήθεια (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob.

(2)

Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σιτηρά σε ορισµένους δικαιούχους.

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του

Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (3). Είναι
αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι όροι
χορήγησης καθώς και να καθοριστούν οι δαπάνες που
προκύπτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση σιτηρών στην Κοινότητα, προκειµένου να τα
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10.

(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ράση υπ' αριθ.: 58/02
2. ∆ικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma· τηλ.: (39-06) 6513
2988· φαξ: 6513 2844/3· τέλεξ: 626675 WFP I
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Λιβερία
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: σιµιγδάλι αραβοσίτου
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 5 500
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.14]
9. Συσκευασία (7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [2.2 Α.1.δ, 2.δ + Β.1]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): Βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.Β.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (8): Παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης — εκφορτωµένο
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: Παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης — fob φορτίο επιµελώς στοιβαγµένο
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Manrovia
16. Τόπος προορισµού: —
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 20.4.2003
— 2η προθεσµία: 4.5.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 17-30.3.2003
— 2η προθεσµία: 31.3 — 13.4.2003
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 18.2.2003
— 2η προθεσµία: 4.3.2003
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 5 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne, Bureau L 130 7/46, B-1049 Bruxelles· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 29.1.2003, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2307/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 100)
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ΠΑΡΤΙ∆Α Β

1. ∆ράση υπ' αριθ.: 60/02
2. ∆ικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma· τηλ.: (39-06)
65 13 2988· φαξ: 65 13 2844/3· τέλεξ: 626675 WFP I
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθοριστεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Βόρεια Κορέα
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: µαλακός σίτος
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 12 000
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): Βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.1]
9. Συσκευασία (7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [1.0 Α.1.γ 2.γ + B.3]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (8): παράδοση στο λιµάνι εκφόρτωσης — εκφορτωµένο
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης — fob φορτίο επιµελώς στοιβαγµένο
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Nampo
16. Τόπος προορισµού: —
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 4.5.2003
— 2η προθεσµία: 18.5.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 3 — 16.3.2003
— 2η προθεσµία: 17-30.3.2002
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 18.2.2003
— 2η προθεσµία: 4.3.2003
20. Ποσό της εγγύησης στο διαγωνισµό: 5 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne, Bureau: L130 7/46, B-1049 Bruxelles· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 29.1.2003, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2307/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 100)
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ΠΑΡΤΙ∆Α Γ

1. ∆ράσεις υπ' αριθ.: 59/02
2. ∆ικαιούχος (2):: World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma· τηλ.: (39-06)
65 13 2988· φαξ: 65 13 2844/3· τέλεξ: 626675 WFP I
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθοριστεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Ισραήλ
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: άλευρο µαλακού σίτου
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 3 000
7. Αριθµός παρτίδων: µία σε 3 µέρη (Γ1: 1 000 τόνοι· Γ2: 1 000 τόνοι)· Γ3: 1 000 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): Βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.10]
9. Συσκευασία (7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [2.2 Α.1.δ, 2.δ + B.4]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: —
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού: —
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: Γ1: 10-30.3.2003· Γ2: 24.3-13.4.2003· Γ3: 7-27.4.2003
— 2η προθεσµία: Γ1: 24.3-13.4.2003· Γ2: 7-27.4.2003· Γ3: 21.4-11.5.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: —
— 2η προθεσµία: —
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 18.2.2003
— 2η προθεσµία: 4.3.2003
20. Ποσό της εγγύησης στο διαγωνισµό: 5 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne, Bureau: L130 7/46, B-1049 Bruxelles· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 29.1.2003, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2307/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 100)
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2298/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 16) εφαρµόζεται όσον αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή. Η ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισµού είναι εκείνη που
αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος παραρτήµατος.
(5) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό.
(6) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου ΙΙ.Α.3.γ) ή του σηµείου ΙΙ.Β.3.γ) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
(7) Σε περίπτωση ενδεχόµενης επανασυσκευασίας σε σάκους ο ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει 2 % των κενών σάκων της
ίδιας ποιότητας µε αυτούς που περιέχουν το εµπόρευµα µε την επιγραφή που ακολουθείται από ένα «R» κεφαλαίο.
Παρτίδα Γ: Η αποστολή των εµπορευµάτων πρέπει να γίνει σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών που δεν περιέχουν περισσότερο από 18 τόνους το καθένα.
(8) Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 14 σηµείο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµένα σκάφη δεν θα εµφανίζονται σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις πλέον πρόσφατους τριµηνιαίους πίνακες σκαφών, των οποίων έχει απαγορευθεί ο
απόπλους, που δηµοσιεύονται από το Μνηµόνιο Συνεννόησης για τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος του Λιµένα
[οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 127 της 7.7.1995, σ. 1)].

Για να µπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει τη σύµβαση προµήθειας είναι απαραίτητες ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τον ενδιαφερόµενο
προσφέροντα (ιδίως ο τραπεζικός λογαριασµός που θα πιστωθεί). Οι πληφορορίες αυτές περιλαµβάνονται σε έντυπο που είναι διαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm
Σε περίπτωση έλλειψης των εν λόγω πληροφοριών, ο προσφέρων που έχει ορισθεί προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί την προθεσµία για
την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.
Οι προσφέροντες καλούνται, εποµένως, να υποβάλουν τις προσφορές τους µαζί µε το εν λόγω έντυπο, αφού το συµπληρώσουν δεόντως.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1940/2001 σχετικά µε την έναρξη διαρκούς δηµοπρασίας
για την επαναπώληση στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας περίπου 39 000 τόνων ρυζιού που κατέχονται από τον ιταλικό οργανισµό παρέµβασης, για να χρησιµοποιηθούν στις ζωοτροφές
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, σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο
β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(2)

(3)

(σε τόνους)
Τόπος αποθεµατοποίησης

Ποσότητες

864,060
2 097,650

Formigliana (VC)

8 735,180

Η τρέχουσα δηµοπρασία σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1940/2001 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2089/2002 (5),
οδήγησε στην σχεδόν πλήρη διάθεση της αρχικής ποσότητας
που εξουσιοδοτήθηκε να πωλήσει ο οργανισµός παρέµβασης. Η Ιταλία διαθέτει αποθέµατα παρέµβασης ρυζιού
paddy συγκοµιδών παλαιοτέρων του 1999, των οποίων η
ποιότητα υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί σε περίπτωση παρατεταµένης αποθεµατοποίησης. Πρέπει συνεπώς να αυξηθούν
οι ποσότητες που είχαν αρχικά προβλεφθεί για τη δηµοπρασία αυτή επιτρέποντας την πώληση αυτής της ποσότητας
που κινδυνεύει.

Casalvolone (NO)

1 450,360

Racconigi (CN)

3 128,350

Pontelangorino (FE)

1 303,699

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

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1940/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
Ο ιταλικός οργανισµός παρέµβασης προβαίνει σε πώληση µε
διαρκή δηµοπρασία στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, περίπου 39 000 τόνων ρυζιού που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
εσοδείας 1997 και 1998 και συµπληρωµατικής ποσότητας περίπου 20 000 τόνων που αναφέρονται στο παράρτηµα I.α συγκοΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.α

Moncrivello (CN)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

2. Το παράρτηµα I συµπληρώνεται από το ακόλουθο παράρτηµα
I.α:

Cardé (CN)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 75/91 της Επιτροπής, της 11ης
Ιανουαρίου 1991, περί καθορισµού των διαδικασιών και των
όρων πώλησης του ρυζιού paddy που βρίσκεται στην
κατοχή των οργανισµών παρέµβασης (3) ορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις τέτοιων πωλήσεων.

(1)

µιδής 1998, που βρίσκονται στην κατοχή του, µε σκοπό τη
χρησιµοποίηση τους σε παρασκευάσµατα των ειδών που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (προϊόντα του κωδικού
ΣΟ 2309).».

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
9 της 12.1.1991, σ. 15.
263 της 3.10.2001, σ. 19.
322 της 27.11.2002, σ. 3.

Novara (NO)

657,850

Cambiano (CN)

863,143

S. Martino Siccomario (PV)

697,420

Mandrogne (AL)

635,080
Σύνολο

20 432,792»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:
«2. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για τις επόµενες
µερικές δηµοπρασίες λήγει κάθε Τετάρτη, στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών), µε εξαίρεση την Τετάρτη 16 Απριλίου 2003.
3.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την τελευταία
µερική δηµοπρασία λήγει στις 30 Απριλίου 2003.».

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 10 Ιανουαρίου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 208/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για την τροποποίηση, για δεύτερη φορά, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2465/96 σχετικά µε τη διακοπή των
οικονοµικών και χρηµατοδοτικών σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ιράκ
ρούν εξαγωγές στο Ιράκ από την Υπηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας των Ηνωµένων Εθνών που είναι αρµόδια για το
πρόγραµµα Ιράκ (OIP).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2465/96 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1996, για τη διακοπή των οικονοµικών και χρηµατοδοτικών σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ιράκ (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1346/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 6 τελευταίο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2465/96 περιέχει έντυπο µε τίτλο «Κοινοποίηση ή αίτηση αποστολής εµπορευµάτων στο Ιράκ», το οποίο πρέπει να συµπληρώνεται από
τα ενδιαφερόµενα µέρη για να κοινοποιούνται οι εξαγωγές
στο Ιράκ στην επιτροπή που έχει συσταθεί µε το ψήφισµα
661(1990) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών, για να ζητείται από την εν λόγω επιτροπή η έγκριση
εξαγωγών στο Ιράκ, ή για να ζητούνται πληρωµές που αφο-

(2)

Στις 30 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο Ασφαλείας
εξέδωσε το ψήφισµα 1454(2002) το οποίο περιέχει το τροποποιηµένο έντυπο µε τίτλο «Κοινοποίηση ή αίτηση αποστολής εµπορευµάτων στο Ιράκ», και κατά συνέπεια, το
παράρτηµα ΙΙ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2465/96 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 27.12.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 209/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου όσον αφορά τις κοινοτικές
δασµολογικές ποσοστώσεις για ορισµένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Λιβάνου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Για τον υπολογισµό των δασµολογικών ποσοστώσεων για το
έτος 2003, η ενδιάµεση συµφωνία ορίζει ότι ο όγκος των
δασµολογικών ποσοστώσεων, για τις οποίες η περίοδος
ποσοστώσεων αρχίζει πριν από την ηµεροµηνία ενάρξεως
ισχύος της ενδιάµεσης συµφωνίας, θα πρέπει να µειωθεί κατ'
αναλογία προς το τµήµα της περιόδου που µεσολαβεί πριν
από την ηµεροµηνία αυτή.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισµός είναι σύµφωνα
µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου, της 9ης
Απριλίου 2001, περί διαχειρίσεως κοινοτικών δασµολογικών
ποσοστώσεων και ποσοτήτων αναφοράς για προϊόντα δυνάµενα να
υπαχθούν σε προτιµήσεις βάσει των συµφωνιών µε ορισµένες µεσογειακές χώρες, και περί καταργήσεως των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
1981/94 και (ΕΚ) αριθ. 934/95 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2335/2002 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος1 στοιχείο β),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Εν αναµονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας που είναι
απαραίτητη για την κύρωση και την έναρξη ισχύος της
Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός και
της ∆ηµοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου, έχει συναφθεί
επίσης ενδιάµεση συµφωνία για το εµπόριο και τα συνοδευτικά µέτρα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και
της ∆ηµοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου, εγκριθείσα µε την
απόφαση 2002/761/ΕΚ του Συµβουλίου (3), που εφεξής
καλείται «ενδιάµεση συµφωνία», και η οποία θα αρχίσει να
ισχύει την 1η Μαρτίου 2003.

(2)

Η ενδιάµεση συµφωνία προβλέπει, στο πλαίσιο των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων, τη χορήγηση µε
µειωµένο ή µηδενικό δασµό, δασµολογικών παραχωρήσεων
κατά την εισαγωγή ορισµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου στη Κοινότητα.

(3)

Για την εφαρµογή των δασµολογικών ποσοστώσεων που
προβλέπονται στην ενδιάµεση συµφωνία, είναι απαραίτητο
να συµπεριληφθεί ο Λίβανος στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
747/2001 και να προστεθεί στον κανονισµό αυτόν κατάλογος γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου για τα οποία
εφαρµόζονται δασµολογικές ποσοστώσεις.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 θα πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα.

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, θα πρέπει να προστεθεί, µεταξύ των λέξεων
«Συρία» και «Ισραήλ», η λέξη «Λίβανος».
2. Προστίθεται νέο παράρτηµα VΙα, το κείµενο του οποίου
ανευρίσκεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Για το έτος 2003, οι όγκοι των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για τις οποίες η περίοδος ποσοστώσεων αρχίζει πριν από
την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της ενδιάµεσης συµφωνίας, σχετικά µε το εµπόριο και τα συνοδευτικά µέτρα, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και της ∆ηµοκρατίας του Λιβάνου
αφετέρου µειώνονται αναλογικά κατά το τµήµα της περιόδου που
µεσολάβησε πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαρτίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
(2) ΕΕ L 349 της 24.12.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 262 της 30.9.2002, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIa
ΛΙΒΑΝΟΣ
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο για την περιγραφή των προϊόντων
πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει µόνον ενδεικτική αξία, δεδοµένου ότι το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του
παρόντος παραρτήµατος, βάσει των κωδικών ΣΟ που ισχύουν κατά την έκδοση του παρόντος κανονισµού. Όταν ένα “ex”
προηγείται των κωδικών ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται µε εφαρµογή του κωδικού ΣΟ µαζί µε την αντίστοιχη
περιγραφή.
Τελωνειακές ποσοστώσεις
Όγκος
ποσοστώσεων
(καθαρό βάρος σε
τόνους)

Ποσοστωτικός
δασµός

από 1.1 έως
31.5

10 000 (1)

Απαλλαγή

Πρώιµες πατάτες, και επονοµαζόµενες “πρώιµες πατάτες”, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

από 1.6 έως
31.7

20 000 (2)

Απαλλαγή

Επονοµαζόµενες “πρώιµες πατάτες”, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

από 1.10 έως
31.12

20 000 (2)

Απαλλαγή

0702 00 00

Ντοµάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

από 1.1 έως
31.12

5 000 (1)

Απαλλαγή (3)

09.1175

0703 20 00

Σκόρδα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (4)

από 1.1 έως
31.12

5 000

Απαλλαγή (3)

09.1176

0703 20 00

Σκόρδα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (4)

από 1.1 έως
31.12

3 000

40 % του τελωνειακού δασµού
για ΜΕΚ (3)

09.1177

0709 90 31

Ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, για χρήσεις
άλλες από την παραγωγή λαδιού (5)

από 1.1 έως
31.12

1 000

Απαλλαγή

09.1178

0711 20 11

Ελιές διατηρηµένες προσωρινά σε κονσέρβες, για
χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού (5)

από 1.1 έως
31.12

1 000

Απαλλαγή

09.1179

ex 0806 10 10

91, 99

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια, εκτός της ποικιλίας
Empereur (Vitis vinifera cv.)

από 1.10 έως
30.4 και από
1.6 έως 11.7

6 000

Απαλλαγή (3)

09.1180

ex 0806 10 10

91, 99

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια, εκτός της ποικιλίας
Empereur (Vitis vinifera cv.)

από 1.10 έως
30.4 και από
1.6 έως 11.7

4 000

40 % του τελωνειακού δασµού
για ΜΕΚ (3)

09.1181

0808 10

Μήλα, νωπά

από 1.1 έως
31.12

10 000

Απαλλαγή (3)

09.1182

0809 10 00

Βερίκοκα, νωπά

από 1.1 έως
31.12

5 000

Απαλλαγή (3)

09.1183

0809 20

Κεράσια, νωπά

από 1.1 έως
31.12

5 000

Απαλλαγή (3)

09.1184

0809 30

Ροδάκινα, συµπεριλαµβανοµένων των νωπών

από 1.1 έως
31.12

2 000 (6)

Απαλλαγή (3)

Αύξων
αριθµός

Υποδιαίρεση
Taric

Κωδικός ΣΟ

09.1171

ex 0701 90 50

Πρώιµες πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

09.1172

ex 0701 90 50
ex 0701 90 90

10

09.1173

ex 0701 90 90

10

09.1174

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Περίοδος
ποσοστώσεων
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Όγκος
ποσοστώσεων
(καθαρό βάρος σε
τόνους)

Ποσοστωτικός
δασµός

από 1.5 έως
31.8

5 000

Απαλλαγή (3)

Ελαιόλαδο (7)

από 1.1 έως
31.12

1 000

Απαλλαγή

Ντοµάτες, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς
παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ

από 1.1 έως
31.12

1 000

Απαλλαγή

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Υποδιαίρεση
Taric

09.1185

0809 40

∆αµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά

09.1186

1509 10
1510 00 10

09.1187

2002

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Περίοδος
ποσοστώσεων

Από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο εν λόγω όγκος ποσόστωσης αυξάνεται ετησίως κατά 1 000 τόνους.
Από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο εν λόγω όγκος ποσόστωσης αυξάνεται ετησίως κατά 2 000 τόνους.
Η παραχώρηση ισχύει µόνο για τον κατ’ αξία δασµό.
Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σκόρδων εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις [βλέπε άρθρα 9 έως 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
565/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 86 της 3.4.2002, σ. 11)].
(5) Η υπαγωγή στην παρούσα υποδιαίρεση υπόκειται στους όρους που θέτουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις [βλέπε άρθρα 291 έως 300 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2454/93 της
Επιτροπής (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1) και οι µετέπειτα τροποποιήσεις].
(6) Από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο εν λόγω όγκος ποσόστωσης αυξάνεται ετησίως κατά 500 τόνους.
(7) Η παραχώρηση ισχύει για τις εισαγωγές µη κατεργασµένου ελαιόλαδου, που παρήχθη εξ ολοκλήρου στον Λίβανο και µεταφέρθηκε απευθείας από τον Λίβανο στην Κοινότητα.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 210/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
περί παρεκκλίσεως από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την παύση καλλιέργειας γαιών λόγω
δυσµενών καιρικών συνθηκών σε ορισµένες περιοχές της Κοινότητας
χωρίς αυτό να εµποδίζει την αναγνώριση των σχετικών
εκτάσεων ως εκτάσεων που τελούν υπό καθεστώς παύσης
καλλιέργειας εφόσον ο παραγωγός αποδείξει ότι τηρούνται
οι σχετικοί όροι.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών
ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1038/2001 (2), και ιδίως το
άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η επιλεξιµότητα για την χορήγηση ενίσχυσης βάσει της
έκτασης στο πλαίσιο του γενικού καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999 υπόκειται στην υποχρέωση της παύσης καλλιέργειας.

(1)

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 327/
2002 (4), ορίζουν ότι η περίοδος παύσης καλλιέργειας
πρέπει να αρχίσει στις 15 Ιανουαρίου το αργότερο και ότι
δεν επιτρέπεται καµία γεωργική παραγωγή στις εκτάσεις που
τελούν υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας.

(2)

Λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών, οι παραγωγοί διαφόρων περιοχών σε ορισµένα κράτη µέλη δεν δύνανται να
συγκοµίσουν, πριν από τις 15 Ιανουαρίου 2003, διάφορες
καλλιέργειες, και ιδίως γεώµηλα, αραβόσιτο, ζαχαρότευτλα
και κτηνοτροφικά τεύτλα, σε εκτάσεις οι οποίες πρόκειται να
τεθούν σε καθεστώς παύσης καλλιέργειας στο πλαίσιο της
περιόδου 2003/2004. Υπό τις συνθήκες αυτές, κρίνεται
σκόπιµο κατ' εξαίρεση, µετά από αίτηση του παραγωγού, να
επιτρέπεται στον εν λόγω παραγωγό να συγκοµίσει τις καλλιέργειες το αργότερο µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2003,

(3)

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Όταν ένας παραγωγός µετά από αίτηση στην αρµόδια αρχή του
σχετικού κράτους µέλους, µπορεί να αποδείξει ότι:
— λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών ή λόγω καθυστερηµένης
σποράς δεν κατέστη δυνατόν να προβεί σε συγκοµιδή πριν από
τις 15 Ιανουαρίου 2003,
— αν είχε γίνει η συγκοµιδή θα είχε πραγµατοποιηθεί το αργότερο
έως τις 28 Φεβρουαρίου 2003,
— έχουν τηρηθεί όλοι οι άλλοι όροι που αφορούν την παύση καλλιέργειας γαιών,
οι εν λόγω εκτάσεις µπορούν να θεωρηθούν, κατά παρέκκλιση από
το άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2316/1999, ότι τελούν υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας για
την περίοδο 2003/2004.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 15 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 1.
145 της 31.5.2001, σ. 16.
280 της 30.10.1999, σ. 43.
51 της 22.2.2002, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 211/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού που περιλαµβάνουν
προκαθορισµό της επιστροφής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Για τον προορισµό R01 οι ποσότητες που ζητήθηκαν στις
31 Ιανουαρίου 2003 υπερβαίνουν τη διαθέσιµη ποσότητα.
Πρέπει, κατά συνέπεια, να καθοριστεί ποσοστό µείωσης για
τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβλήθηκαν στις
31 Ιανουαρίου 2003.

(3)

Λαµβανοµένου υπόψη του αντικειµένου τους, οι διατάξεις
του παρόντος κανονισµού πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν
αµέσως µετά τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
ρυζιού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/95 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου
1995, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών
και του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2305/2002 (4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος
4 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95 προβλέπει, όταν γίνεται ειδική αναφορά στην
παρούσα παράγραφο κατά τον καθορισµό επιστροφής κατά
την εξαγωγή, προθεσµία τριών εργάσιµων ηµερών µετά την
ηµεροµηνία καταθέσεως αιτήσεως για τη χορήγηση των
πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαµβάνουν προκαθορισµό
της επιστροφής. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, επιπλέον, ότι
η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο ποσοστό µειώσεως της ποσότητας εάν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής υπερβαίνουν
τις ποσότητες που µπορούν να αναληφθούν. Ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 177/2003 της Επιτροπής (5) καθορίζει τις επιστροφές στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην
προαναφερθείσα παράγραφο για ποσότητα 1 000 τόνων για
τον προορισµό R01 όπως ορίζεται στο παράρτηµα του εν
λόγω κανονισµού.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τον προορισµό R01 όπως ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 177/2003, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής
ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού, που περιλαµβάνουν προκαθορισµό
της επιστροφής και υποβλήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2003 στο
πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού παρέχουν δικαίωµα χορήγησης
πιστοποιητικών για τις ποσότητες που ζητήθηκαν µε ποσοστό
µείωσης 0,34 %.
Άρθρο 2
Για τον προορισµό R01 όπως ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 177/2003, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής
ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού, που υποβλήθηκαν από τις 1 Φεβρουαρίου 2003, δεν δίνουν δικαίωµα χορήγησης πιστοποιητικών
εξαγωγής στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 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

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
117 της 24.5.1995, σ. 2.
348 της 21.12.2002, σ. 92.
26 της 31.1.2003, σ. 35.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 212/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµές αυτές
καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν
οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι' αυτό πρέπει
να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2003.
Εφαρµόζεται από τις 5 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2003, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από 5 έως 18 Φεβρουαρίου 2003
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

15,46

12,07

55,47

23,01

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

12,81

11,51

18,66

19,28

Μαρόκο

15,19

14,18

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

12,28

12,36

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή

∆υτική Όχθη και Λωρίδα της
Γάζας

4.2.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για αποκατάσταση του προτιµησιακού δασµού κατά την εισαγωγή πολυανθών γαρίφαλων (spray) καταγωγής Ισραήλ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2062/97 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του εν
λόγω καθεστώτος.

(5)

Για τα πολυανθή γαρίφαλα (spray) καταγωγής Ισραήλ ο
προτιµησιακός δασµός που καθορίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 747/2001 έχει ανασταλεί από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 22/2003 της Επιτροπής (8).

(6)

Με βάση τις διαπιστώσεις που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 και
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συµπεράνουµε ότι
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 για αποκατάσταση του προτιµησιακού δασµού για τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray) καταγωγής Ισραήλ· θα πρέπει να αποκατασταθεί ο προτιµησιακός δασµός.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(2)

(3)

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 786/
2002 της Επιτροπής (4), καθόρισε το άνοιγµα και τον τρόπο
διαχειρίσεως των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων
για άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, νωπά, που
κατάγονται, αντιστοίχως, από την Κύπρο, την Αίγυπτο, το
Ισραήλ, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη ∆υτική Όχθη και τη
Λωρίδα της Γάζας.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 212/2003 της Επιτροπής (5), καθόρισε τις κοινοτικές τιµές παραγωγής και εισαγωγής για τα
γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του
καθεστώτος.
ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.
ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
ΕΕ L 127 της 14.5.2002, σ. 3.
Βλέπε σελίδα 35 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

1. Για τις εισαγωγές πολυανθών γαρίφαλων (spray) καταγωγής
Ισραήλ, του κωδικού ΣΟ ex 0603 10 20, ο προτιµησιακός δασµός
που καθορίσθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 αποκαθίσταται.
2.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 22/2003 καταργείται.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2003.
(6) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(7) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
(8) ΕΕ L 2 της 7.1.2003, σ. 25.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

4.2.2003

4.2.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 214/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για αποκατάσταση του προτιµησιακού δασµού κατά την εισαγωγή µονοανθών γαρίφαλων (standard)
καταγωγής ∆υτικής Όχθης της Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard) καταγωγής ∆υτικής
Όχθης της Λωρίδας της Γάζας ο προτιµησιακός δασµός που
καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 έχει
ανασταλεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 24/2003 της Επιτροπής (8).

(6)

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

(7)

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

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

(1)

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

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 786/
2002 της Επιτροπής (4), καθόρισε το άνοιγµα και τον τρόπο
διαχειρίσεως των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων
για άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, νωπά, που
κατάγονται, αντιστοίχως, από την Κύπρο, την Αίγυπτο, το
Ισραήλ, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη ∆υτική Όχθη και τη
Λωρίδα της Γάζας.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 212/2003 της Επιτροπής (5), καθόρισε τις κοινοτικές τιµές παραγωγής και εισαγωγής για τα
γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του
καθεστώτος.

Άρθρο 1

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

2.
(4)

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 24/2003 καταργείται.

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2062/97 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του εν
λόγω καθεστώτος.
ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.
ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
ΕΕ L 127 της 14.5.2002, σ. 3.
Βλέπε σελίδα 35 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2003.
(8) ΕΕ L 2 της 7.1.2003, σ. 29.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

4.2.2003

4.2.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 215/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για τροποποίηση, για δέκατη φορά, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συµβουλίου για την επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε
τον Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Στις 23, 24 και 28 Ιανουαρίου 2003, η επιτροπή κυρώσεων
αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων,
οµάδων και οντοτήτων που θα έπρεπε να αφορά η δέσµευση
κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων και, συνεπώς, το παράρτηµα Ι θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Για να είναι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό αποτελεσµατικά, ο παρών κανονισµός πρέπει να τεθεί
σε ισχύ αµέσως,

Έχοντας υπόψη
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συµβουλίου, της 27ης
Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων
κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον
Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του
Συµβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισµένων αγαθών
και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης
πτήσεων και την παράταση της δέσµευσης κεφαλαίων και άλλων
οικονοµικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιµπάν του Αφγανιστάν (1),
όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 145/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθµεί τα πρόσωπα, τις οµάδες και τις οντότητες που αφορά
η βάσει του εν λόγω κανονισµού δέσµευση κεφαλαίων και
οικονοµικών πόρων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
(2) ΕΕ L 23 της 28.1.2003, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παρακάτω καταχώρηση προστίθεται στον κατάλογο υπό τον τίτλο «Νοµικά πρόσωπα, οµάδες και οντότητες»:
«Stichting Benevolence International Nederland (γνωστή και ως Benevolence International Nederland, γνωστή και ως
BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Κάτω Χώρες. Αριθµός καταχώρησης στο Εµπορικό Επιµελητήριο: 14063277».
2. Οι παρακάτω καταχωρήσεις προστίθενται στον κατάλογο υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:
«α) Isamuddin, Nurjaman Riduan (γνωστός και ως “Hambali”· Nurjaman· Isomuddin, Nurjaman Riduan)· γεννηθείς:
Encep Nurjaman· Υπηκοότητα: Ινδονησιακή· Ηµεροµηνία γέννησης: 4 Απριλίου 1964· Τόπος γέννησης: Cianjur, West
Java, Ινδονησία
β) Abdurrahman, Mohamad Iqbal (γνωστός και ως “Abu Jibril”· Rahman, Mohamad Iqbal· A Rahman, Mohamad
Iqbal· Abu Jibril Abdurrahman· Fikiruddin Muqti· Fihiruddin Muqti)· Υπηκοότητα: Ινδονησιακή· Τόπος γέννησης: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Ινδονησία».
3. Η καταχώρηση «κ. Nabil Abdul Sayadi (γνωστός και ως Abu Zeinab)» στον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα
εξής:
«Sayadi, Nabil Abdul Salam (γνωστός και ως Abu Zeinab)· ηµεροµηνία γέννησης: 1.1.1966 στο El Hadid, Tripoli, Λίβανος· υπηκοότητα: βελγική από τις 18.9.2001· σύζυγος της Patricia Vinck· ηµεροµηνία γάµου 29.5.1992 στην Peschawar,
Πακιστάν».
4. Η καταχώρηση «κα Patricia Vinck (γνωστή και ως Souraya P. Vinck)» στον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα
εξής:
«Vinck, Patricia Rosa (γνωστή και ως Souraya P. Vinck)· ηµεροµηνία γέννησης: 4.1.1965 στο Berchem, Αµβέρσα· υπηκοότητα: βελγική· σύζυγος του Nabil Sayadi».
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2003
για την ανακατάταξη των εµφυτευµάτων στήθους στο πλαίσιο της οδηγίας 93/42/EΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
93/68/ΕΟΚ (4),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

την οδηγία 93/42/EΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993,
περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας,
την αίτηση που υπέβαλαν η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Βάσει των κριτηρίων κατάταξης που αναφέρονται στο
παράρτηµα IX της οδηγίας 93/42/EΟΚ, τα εµφυτεύµατα
στήθους είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται
κυρίως στην κατηγορία IIβ.

(2)

Η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο ζήτησαν να κατατάσσονται όλα τα εµφυτεύµατα στήθους στην κατηγορία III κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του παραρτήµατος IX της οδηγίας 93/42/EΟΚ.

(3)

Με σκοπό να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο
ασφάλειας για τα εµφυτεύµατα στήθους, οι κοινοποιηµένοι
οργανισµοί θα πρέπει, στα πλαίσια του πλήρους συστήµατος
διασφάλισης της ποιότητας, να πραγµατοποιούν εξέταση
του φακέλου σχεδιασµού του προϊόντος σύµφωνα µε το
σηµείο 4 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.
Συνεπώς, είναι απαραίτητη η ανακατάταξη των εµφυτευµάτων στήθους ως ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορίας
ΙΙΙ.

(4)

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί το καθεστώς που θα ισχύει
για τα εµφυτεύµατα στήθους που θα διατεθούν στην αγορά
πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2003 βάσει του άρθρου 11
παράγραφος 3 στοιχείο α) ή του άρθρου 11 παράγραφος 3
στοιχείο β) σηµείο iii) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα
µε τη γνώµη της επιτροπής «ιατροτεχνολογικά προϊόντα»,
που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της
οδηγίας 90/385/EΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου
1990, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

(1) ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 6 της 10.1.2002, σ. 50.

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση των κανόνων που αναφέρονται στο παράρτηµα IX
της οδηγίας 93/42/EΟΚ, τα εµφυτεύµατα στήθους ανακατατάσσονται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας III.

Άρθρο 2
1. Τα εµφυτεύµατα στήθους που θα διατεθούν στην αγορά πριν
από την 1η Σεπτεµβρίου 2003 βάσει του άρθρου 11 παράγραφος
3 στοιχείο α) ή του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) σηµείο
iii) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασία
επαναξιολόγησης της πιστότητας ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα
κατηγορίας III πριν από την 1η Μαρτίου 2004.
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 παράγραφος 11 της οδηγίας 93/42/EΟΚ, δεν µπορεί να παραταθεί η ισχύς των αποφάσεων
που αφορούν εµφυτεύµατα στήθους οι οποίες έχουν ληφθεί από
τους κοινοποιηµένους οργανισµούς πριν από την 1η Σεπτεµβρίου
2003 βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας
93/42/EΟΚ.

Άρθρο 3
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την οδηγία το αργότερο την 1η Αυγούστου 2003.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς
αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η
Σεπτεµβρίου 2003.
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτει η
παρούσα οδηγία.
(3) ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σ. 17.
(4) ΕΕ L 229 της 30.8.1993, σ. 1.
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Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

4.2.2003
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση των αποφάσεων 1999/283/ΕΚ και 2000/585/ΕΚ όσον αφορά τη Μποτσουάνα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 403]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/74/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(1)

Οι όροι σχετικά µε την υγεία των ζώων και την κτηνιατρική
πιστοποίηση, που απαιτούνται για τις εισαγωγές νωπών
κρεάτων από ορισµένες αφρικανικές χώρες, θεσπίζονται µε
την απόφαση 1999/283/ΕΚ της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/646/ΕΚ (8).

(2)

Οι όροι σχετικά µε την υγεία των ζώων και τη δηµόσια
υγεία, καθώς και την κτηνιατρική πιστοποίηση για τις εισαγωγές κρέατος αγρίων και εκτρεφόµενων θηραµάτων και
κουνελιών από τρίτες χώρες, θεσπίζονται µε την απόφαση
2000/585/ΕΚ της Επιτροπής (9), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 2002/646/ΕΚ.

(3)

Στις 7 Ιανουαρίου 2003, επιβεβαιώθηκε στην Μποτσουάνα
η εµφάνιση του αφθώδους πυρετού στην εγκεκριµένη ζώνη
ΕΚ αριθ. 6· το πρώτο κρούσµα ανιχνεύτηκε στην εκµετάλλευση στις 23 ∆εκεµβρίου 2002 και η αρµόδια κτηνιατρική
αρχή της Μποτσουάνας ανέστειλε αµέσως τις εξαγωγές
νωπού κρέατος χωρίς κόκαλα βοοειδών, αιγοπροβάτων
καθώς και εκτρεφοµένων και αγρίων οπληφόρων στην Κοινότητα, από ολόκληρη τη χώρα.

(4)

Οι αρχές της Μποτσουάνας διενεργούν επί του παρόντος
επείγοντα εµβολιασµό και έρευνες σχετικά µε την εµφάνιση
του κρούσµατος για να αξιολογήσουν την κατάσταση στην
χώρα. Ωστόσο, εφόσον τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
δεν είναι διαθέσιµα, δεν είναι δυνατόν να περιφερειοποιηθεί
η Μποτσουάνα για να επιτραπούν οι εισαγωγές νωπού κρέατος χωρίς κόκαλα βοοειδών, αιγοπροβάτων και εκτρεφοµένων και αγρίων οπληφόρων.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
1972, για τα υγειονοµικά προβλήµατα και τα υγειονοµικά µέτρα
κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, πρόβειου, αιγείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων µε βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 14
παράγραφος 3,
την οδηγία 92/45/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992,
για τα υγειονοµικά προβλήµατα και τα προβλήµατα υγειονοµικού
ελέγχου σχετικά µε τη θανάτωση άγριων θηραµάτων και την
εµπορία του κρέατός τους (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 97/79/ΕΚ (4), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,
την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου
1992, για τον καθορισµό των όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς
και των υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον
αφορά τους προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές
ρυθµίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παραρτήµατος Α
της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/42/ΕΚ της Επιτροπής (6), και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

302 της 31.12.1972, σ. 28.
198 της 21.7.2001, σ. 11.
268 της 14.9.1992, σ. 35.
24 της 30.1.1998, σ. 31.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
13 της 18.1.2003, σ. 24.

(7) ΕΕ L 110 της 28.4.1999, σ. 16.
(8) ΕΕ L 211 της 7.8.2002, σ. 23.
(9) ΕΕ L 251 της 6.10.2000, σ. 1.
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Επί του παρόντος, η εισαγωγή νωπού κρέατος µπορεί να
αποτελεί κίνδυνο όσον αφορά την εισαγωγή του αφθώδους
πυρετού στο έδαφος της Κοινότητας. Συνεπώς, πρέπει να
ανασταλούν προσωρινά οι εισαγωγές νωπού κρέατος χωρίς
κόκαλα βοοειδών, αιγοπροβάτων και εκτρεφοµένων και
αγρίων οπληφόρων από τις ζώνες της Μποτσουάνας που
είχαν εγκριθεί προηγουµένως.

(6)

Ωστόσο, οι αρχές της Μποτσουάνας έχουν παράσχει λεπτοµερή στοιχεία για τις παρτίδες νωπού κρέατος που έχουν
ήδη εγκαταλείψει το έδαφος της Μποτσουάνας και προορίζονται για την Κοινότητα καθώς και εγγυήσεις ότι οι εν
λόγω παρτίδες έχουν παραχθεί πριν από την εµφάνιση του
κρούσµατος. Κατά συνέπεια, πρέπει να επιτραπεί η εισαγωγή
στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των παρτίδων αυτών
και των παρτίδων που προέρχονται από ζώα που έχουν
σφαγεί πριν από την εµφάνιση του κρούσµατος.

(7)

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής θα επανεξεταστούν εντός
τριών µηνών ιδίως, βάσει της εξέλιξης της νόσου και των
συµπληρωµατικών πληροφοριών που θα ληφθούν από τις
αρχές της Μποτσουάνας.

(8)

Οι αποφάσεις 1999/283/EΚ και 2000/585/EΚ πρέπει να
τροποποιηθούν αναλόγως.

(9)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

4.2.2003

2. Στο παράρτηµα III της απόφασης 1999/283/EΚ η υποσηµείωση 5 του υγειονοµικού πιστοποιητικού του υποδείγµατος A
διαγράφεται.
Άρθρο 2
1. Το παράρτηµα II της απόφασης 2000/585/EΚ αντικαθίσταται
από το κείµενο του παραρτήµατος ΙI της παρούσας απόφασης.
2. Στο παράρτηµα III της απόφασης 2000/585/EΚ η υποσηµείωση 8 του υγειονοµικού πιστοποιητικού του υποδείγµατος A
και η υποσηµείωση 7 του υγειονοµικού πιστοποιητικού του υποδείγµατος ΣΤ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: «Πρέπει
να περιλαµβάνεται ο αριθµός έκδοσης που αναφέρεται στη σχετική
εν ισχύ απόφαση για το νωπό κρέας των αντίστοιχων ευπαθών οικόσιτων ειδών».
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί εντός τριών µηνών ιδίως
βάσει της εξέλιξης της κατάστασης του αφθώδους πυρετού στη
Μποτσουάνα.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 7 Φεβρουαρίου 2003.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2003.

Άρθρο 1

Για την Επιτροπή

1.
Το παράρτηµα II της απόφασης 1999/283/EΚ αντικαθίσταται
από το κείµενο του παραρτήµατος I της παρούσας απόφασης.

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

4.2.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Νωπό κρέας για ανθρώπινη κατανάλωση
Χώρα

Κωδικός

Βόειο
ΥΠ (1)

Μποτσουάνα

BW

—

BW-01

Α (4)

BW-02

Α (5)

Μαρόκο

MA

Μαδαγασκάρη
Ναµίµπια

Σουαζιλάνδη

Νότιος Αφρική

Ζιµπάµπουε

Χοίρειο
ΣΕ (2)

ΥΠ (1)

ΣΕ (2)

Κρέας
αιγοπροβάτων
ΥΠ (1)

ΣΕ (2)

Κρέας µονόπλων
ΥΠ (1)

∆

ΣΕ (2)

Νωπό κρέας
που προορίζεται
για σκοπούς
εκτός της
ανθρώπινης
κατανάλωσης

—

—

α

—

Γ (4)

α

∆

α

—

Γ (5)

α

∆

—

—

—

—

∆

—

MG

—

—

—

—

—

NA

—

—

—

∆

—

NA-01

Α

—

Γ

∆

—

SZ

—

—

—

∆

—

SZ-01

Α

—

—

∆

—

ZA

—

—

—

∆

—

ZA-01

Α

—

Γ

∆

—

ZW

—

—

—

—

—

ZW-01

—

—

—

—

—

α

α

α

α

α

—

( ) ΥΠ: Υπόδειγµα πιστοποιητικού που πρέπει να συµπληρώνεται: τα γράµµατα (A, B, Γ, ∆ κ.λπ.) που εµφαίνονται στους πίνακες αναφέρονται στα
υποδείγµατα εγγυήσεων ζωικής υγείας που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, που πρέπει να εφαρµόζονται για κάθε κατηγορία προϊόντος
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης· µία παύλα “—” δείχνει ότι οι εισαγωγές δεν επιτρέπονται.
(2) ΣΕ: Συµπληρωµατικές εγγυήσεις. Τα γράµµατα (α, β, γ, δ) που εµφαίνονται στους πίνακες αναφέρονται στις συµπληρωµατικές εγγυήσεις που
πρέπει να παρέχονται από τη χώρα εξαγωγής όπως περιγράφεται στο παράρτηµα IV. Οι συµπληρωµατικές αυτές εγγυήσεις πρέπει να
αναγράφονται από τη χώρα εξαγωγής στο τµήµα V κάθε υποδείγµατος πιστοποιητικού που καθορίζεται στο παράρτηµα III.
(4) Μόνο το κρέας που παράχθηκε από ζώα που εσφάγησαν µετά την 7η Ιουλίου 2002 και πριν από τις 23 ∆εκεµβρίου 2002 µπορεί να εισαχθεί
στην Κοινότητα.
(5) Μόνο το κρέας που παράχθηκε από ζώα που εσφάγησαν µετά την 7η Μαρτίου 2002 και πριν από τις 23 ∆εκεµβρίου 2002 µπορεί να εισαχθεί
στην Κοινότητα.»
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΓΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ

Χώρα

Κωδικός
εδάφους

Κυνήγι
ΥΠ (1)

Αργεντινή

AR

—

AU

Αυστραλία

AU

Α

BG

Βουλγαρία

BG

BR

BW

Βραζιλία

Μποτσουάνα

ΥΠ (1)

Leporidae (κουνέλια και λαγοί)
Κυνήγι
µονόπλων

Εκτροφή

ΕΟ (2)

Πτηνά κυνηγιού

ΕΟ (2)

Κυνήγι
ΥΠ (1)

Εκτροφή

ΕΟ (2)

ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Κυνήγι

Εκτροφή
ΕΟ (2)

Κυνήγι
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Οικόσιτα
κουνέλια
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Άλλα άγρια
χερσαία ζώα

ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

ΥΠ (1)

ΥΠ (1)

—

∆

8

Θ

—

Γ

Η

—

Ζ

∆

8

Θ

—

Γ

Η

Ε

—

—

ΣΤ

Ι

—

—

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

—

BG-1

Α

ΣΤ

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

—

BG-2

Α

ΣΤ

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

—

BG-3

—

—

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

—

BR

—

—

—

—

—

—

—

Γ

Η

—

BR-1

—

—

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

—

BW

—

—

—

—

—

—

B

Γ

Η

—

BW-01

Α (y)

1, 2

ΣΤ (y)

2, 3

—

—

—

—

B

Γ

Η

—

BW-02

Α (x )

1, 2

ΣΤ (x)

2, 3

—

—

—

—

B

Γ

Η

—

9

ΣΤ

Ι

Ζ

∆

Θ

—

Γ

Η

Ε

ΣΤ

Ι

Ζ

∆

Θ

—

Γ

Η

—

—

∆

8

Θ

—

Γ

Η

—

Ζ

∆

8

Θ

—

Γ

Η

—

9

9

9

8

CA

Καναδάς

CA

Α

CH

Ελβετία

CH

Α

CL

Χιλή

CL

Α

9

ΣΤ

—

CY

Κύπρος

CY

Α

9

ΣΤ

Ι

CZ

Τσεχική ∆ηµοκρατία

CZ

Α

ΣΤ

—

Ζ

∆

Θ

—

Γ

Η

—

CZ-1

Α

ΣΤ

Ι

Ζ

∆

Θ

—

Γ

Η

—

CZ-2

Α

ΣΤ

—

Ζ

∆

Θ

—

Γ

Η

—

9

8

Εσθονία

EE

Α

ΣΤ

—

—

—

—

—

Γ

Η

Ε

GL

Γροιλανδία

GL

Α

ΣΤ

—

—

∆

—

—

Γ

Η

Ε

4.2.2003

EE
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AR

Αγριόχοιροι

EL

Κυνήγι δίχηλων ζώων,
εκτός αγριόχοιρων

Χώρα

Κωδικός
εδάφους

Κυνήγι
ΥΠ (1)

Αγριόχοιροι

ΥΠ (1)

Κυνήγι

ΕΟ (2)

ΥΠ (1)

HR

Α

ΣΤ

—

HU

Ουγγαρία

HU

Α

ΣΤ

Ι

IL

Ισραήλ

IL

—

—

—

LI

Λιθουανία

LI

Α

ΣΤ

LV

Λετονία

LV

Α

NA

Ναµίµπια

NA

—

NA-01

Α

ΕΟ (2)

ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Κυνήγι
ΥΠ (1)

Εκτροφή

ΕΟ (2)

ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Κυνήγι
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Οικόσιτα
κουνέλια
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

ΥΠ (1)

—

∆

Θ

—

Γ

Η

—

7

Ζ

∆

Θ

—

Γ

Η

—

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

—

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

Ε

ΣΤ

—

—

—

—

—

Γ

Η

Ε

—

—

—

—

—

B

Γ

Η

—

—

—

—

—

B

Γ

Η

—

ΣΤ

—

—

—

—

—

Γ

Η

—

ΣΤ

Ι

Ζ

∆

Θ

—

Γ

Η

Ε

ΣΤ

2, 3

8

NC

Νέα Καληδονία

NC

Α

NZ

Νέα Ζηλανδία

NZ

Α

PL

Πολωνία

PL

Α

ΣΤ

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

—

RO

Ρουµανία

RO

Α

ΣΤ

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

Ε

RU

Ρωσία

RU

—

—

—

—

—

—

—

—

Γ

Η

Ε

RU-1

—

ΣΤ

5

—

—

Γ

Η

Ε

9

—

9

8

—

SL

Σλοβενία

SL

Α

ΣΤ

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

—

SK

Σλοβακία

SK

Α

ΣΤ

—

—

∆

Θ

—

Γ

Η

—

SZ

Σουαζιλάνδη

SZ

—

—

—

—

—

—

B

Γ

Η

—

SZ-01

Α

—

—

—

—

B

Γ

Η

—

1, 2

ΣΤ

2, 3

Ταϊλάνδη

TH

—

—

—

—

∆

8

Θ

—

Γ

Η

—

TN

Τυνησία

TN

—

—

—

—

∆

8

Θ

—

Γ

Η

—

US

Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής

US

Α

ΣΤ

Ι

Ζ

∆

8

Θ

—

Γ

Η

—

9

9
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TH

ΕΟ (2)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κροατία

Εκτροφή

Άλλα άγρια
χερσαία ζώα

EL

HR

1, 2

Leporidae (κουνέλια και λαγοί)
Κυνήγι
µονόπλων

Εκτροφή

ΕΟ (2)

Πτηνά κυνηγιού

4.2.2003

Κυνήγι δίχηλων ζώων,
εκτός αγριόχοιρων

Χώρα

Κωδικός
εδάφους

Κυνήγι
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Αγριόχοιροι

Leporidae (κουνέλια και λαγοί)
Κυνήγι
µονόπλων

Εκτροφή
ΥΠ (1)

Πτηνά κυνηγιού

ΕΟ (2)

Κυνήγι
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Εκτροφή
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Κυνήγι
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Εκτροφή
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Κυνήγι
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Οικόσιτα
κουνέλια
ΥΠ (1)

ΕΟ (2)

Άλλα άγρια
χερσαία ζώα

ΥΠ (1)

UY

—

—

—

—

—

—

—

Γ

Η

—

ZA

Νότιος Αφρική

ZA

—

—

—

—

—

—

B

Γ

Η

—

ZA-01

Α

—

—

B

Γ

Η

—

ZW

—

—

—

—

Γ

Η

—

ZW-01

—

—

—

—

Γ

Η

—

Γ

Η

—

ZW

Ζιµπάµπουε

Τρίτες χώρες, εκτός των ανωτέρω,
που εµφαίνονται στον κατάλογο
του πρώτου µέρους του παραρτήµατος
της απόφασης 79/542/ΕΟΚ,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία

1, 2

—

ΣΤ

2, 3

—

—

—

—

—

—

—

—

(1) ΥΠ: Υπόδειγµα πιστοποιητικού που πρέπει να συµπληρώνεται: τα γράµµατα (Α, B, Γ, ∆ κ.λπ.) που εµφαίνονται στους πίνακες αναφέρονται στα υποδείγµατα εγγυήσεων ζωικής υγείας που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, που πρέπει να εφαρµόζονται για
κάθε κατηγορία προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης· µία παύλα “—” δείχνει ότι οι εισαγωγές δεν επιτρέπονται.
(2) ΕΟ: Ειδικοί όροι. Οι αριθµοί (1, 2, 3 κ.λπ.) που εµφαίνονται στον πίνακα αναφέρονται στους ειδκούς όρους που πρέπει να προβλέπονται από τη χώρα εξαγωγής όπως περιγράφεται στο παράρτηµα IV. Οι συµπληρωµατικές αυτές εγγυήσεις πρέπει να
αναγράφονται από τη χώρα εξαγωγής στο τµήµα V κάθε υποδείγµατος πιστοποιητικού που καθορίζεται στο παράρτηµα III.
Σηµείωση: (y) Μόνο το κρέας που παράχθηκε από ζώα που εσφάγησαν µετά την 7η Ιουλίου 2002 και πριν από τις 23 ∆εκεµβρίου 2002 µπορεί να εισαχθεί στην Κοινότητα.
(x) Μόνο το κρέας που παράχθηκε από ζώα που εσφάγησαν µετά την 7η Μαρτίου 2002 και πριν από τις 23 ∆εκεµβρίου 2002 µπορεί να εισαχθεί στην Κοινότητα.»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ουρουγουάη

ΕΟ (2)

EL

UY
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Κυνήγι δίχηλων ζώων,
εκτός αγριόχοιρων
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2003
που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1/2001 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1/96 σχετικά µε
τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της απόφασης αριθ. 1/95 του Συµβουλίου Σύνδεσης
EΚ-Tουρκίας
(2003/75/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,

Άρθρο 23

Έχοντας υπόψη:

Το δελτίο πληροφοριών INF 2 καταρτίζεται σε ένα πρωτότυπο
και ένα αντίγραφο σε έντυπα σύµφωνα µε το υπόδειγµα που
περιέχεται στις διατάξεις εφαρµογής του τελωνειακού
κώδικα (*), για την ποσότητα προϊόντων που υπάγονται στο
καθεστώς. Το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς θεωρεί το πρωτότυπο και το αντίγραφο του δελτίου πληροφοριών INF 2.
Φυλάσσει το αντίγραφο και παραδίδει το πρωτότυπο στο διασαφιστή.

τη συµφωνία της 12ης Σεπτεµβρίου 1963 για την καθιέρωση
σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
Τουρκίας,
την απόφαση αριθ. 1/95 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας,
της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για την εφαρµογή της οριστικής
φάσης της τελωνειακής ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 28 παράγραφος
3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση αριθ. 1/2001 (2) ούτως
ώστε να εναρµονισθούν οι κανόνες εφαρµογής της απόφασης αριθ. 1/95 µε τον τροποποιηµένο κοινοτικό τελωνειακό κώδικα και τις διατάξεις εφαρµογής του.

(2)

Θα πρέπει να θεσπιστεί η διάταξη που θα καθιστά δυνατή
την εφαρµογή της µεθόδου φορολόγησης της προστιθέµενης αξίας κατά την υπαγωγή στο καθεστώς παθητικής
τελειοποίησης στα πλαίσια της τελωνειακής ένωσης ΕΚΤουρκίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 2 της απόφασης αριθ. 1/2001 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείνενο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 21
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως “τριγωνικές
συναλλαγές” νοείται το σύστηµα βάσει του οποίου τα παράγωγα προϊόντα ύστερα από παθητική τελειοποίηση τίθενται σε
ελεύθερη κυκλοφορία µε πλήρη ή µερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς σε µέρος της τελωνειακής ένωσης άλλο από
αυτό από το οποίο εξήχθησαν προσωρινά τα εµπορεύµατα.
Άρθρο 22
Όταν τα παράγωγα προϊόντα ή τα προϊόντα αντικατάστασης
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο του συστήµατος
τριγωνικών συναλλαγών, το δελτίο πληροφοριών INF 2 χρησιµοποιείται για την ανακοίνωση πληροφοριών σχετικά µε τα
εµπορεύµατα προσωρινής εξαγωγής, µε σκοπό τη µερική ή
ολική απαλλαγή από δασµούς για τα παράγωγα προϊόντα.
(1) ΕΕ L 35 της 13.2.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 98 της 7.4.2001, σ. 31.

Όταν το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς καλείται να θεωρήσει το δελτίο INF 2, αναγράφει στη θέση 16 τους τρόπους
εξακρίβωσης της ταυτότητας των εµπορευµάτων προσωρινής
εξαγωγής.
Σε περίπτωση που πραγµατοποιείται δειγµατοληψία ή χρησιµοποιούνται εικονογραφήσεις ή τεχνικές περιγραφές, το τελωνείο
υπαγωγής στο καθεστώς επιβεβαιώνει τη γνησιότητα αυτών των
δειγµάτων, εικονογραφήσεων ή τεχνικών περιγραφών, θέτοντας
την τελωνειακή σφραγίδα του είτε πάνω στα αντικείµενα αυτά,
εφόσον η φύση τους το επιτρέπει, είτε πάνω στη συσκευασία,
κατά τέτοιον τρόπο ώστε αυτή να µην είναι δυνατόν να παραποιηθεί.
Μια ετικέτα µε τη σφραγίδα του τελωνείου όπου αναφέρονται
τα στοιχεία αναφοράς της διασάφησης εξαγωγής επισυνάπτεται
στα δείγµατα, στις εικονογραφήσεις ή στις τεχνικές περιγραφές,
κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την αντικατάστασή τους.
Τα δείγµατα, οι εικονογραφήσεις ή οι τεχνικές περιγραφές των
οποίων έχει βεβαιωθεί η γνησιότητα και τα οποία έχουν σφραγιστεί σύµφωνα µε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο, παραδίδονται
στον εξαγωγέα, ο οποίος υποχρεούται να τα προσκοµίσει, µε
ανέπαφες τις σφραγίδες, κατά την επανεισαγωγή των παράγωγων προϊόντων ή των προϊόντων αντικατάστασης.
Όταν απαιτείται ανάλυση της οποίας τα αποτελέσµατα θα γνωστοποιηθούν µετά τη θεώρηση του δελτίου πληροφοριών
INF 2 από το τελωνείο, το έγγραφο που περιέχει το αποτέλεσµα της ανάλυσης παραδίδεται στον εξαγωγέα µέσα σε ασφαλή
και σφραγισµένο φάκελο.
Άρθρο 24
Το τελωνείο εξόδου επιβεβαιώνει επί του πρωτοτύπου ότι τα
εµπορεύµατα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και το επιστρέφει στο πρόσωπο που το προσκόµισε.
Ο εισαγωγέας των παράγωγων προϊόντων ή των προϊόντων
αντικατάστασης υποβάλλει το πρωτότυπο του δελτίου πληροφοριών INF 2 και, όταν χρειάζεται, ανακοινώνει τα µέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας στο τελωνείο λήξης του καθεστώτος.
Άρθρο 25
Όταν το τελωνείο που εκδίδει το δελτίο πληροφοριών IN F2
κρίνει ότι απαιτούνται και άλλες πληροφορίες εκτός από αυτές
που περιέχονται στο δελτίο πληροφοριών, αναγράφει τα σχετικά στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος,
επισυνάπτεται συµπληρωµατικό φύλλο. Γίνεται σχετική µνεία
στο πρωτότυπο.
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Είναι δυνατό να ζητηθεί από το τελωνείο που θεώρησε το
δελτίο πληροφοριών INF 2 να διενεργήσει εκ των υστέρων
έλεγχο της εγκυρότητας του δελτίου και της ακρίβειας των
στοιχείων που αυτό περιέχει.

— SEGUNDA VIA

Στην περίπτωση διαδοχικών αποστολών, µπορεί να εκδίδεται ο
αναγκαίος αριθµός δελτίων πληροφοριών INF 2 για την
ποσότητα των εµπορευµάτων ή των προϊόντων που υπάγονται
στο καθεστώς. Το αρχικό δελτίο πληροφοριών είναι εξάλλου
δυνατό να αντικαθίσταται από περαιτέρω δελτία πληροφοριών
ή, όταν χρησιµοποιείται µόνο ένα δελτίο πληροφοριών, το
τελωνείο το οποίο θεωρεί το δελτίο µπορεί να σηµειώνει στο
πρωτότυπο τις ποσότητες των εµπορευµάτων ή των προϊόντων.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, επισυνάπτεται
συµπληρωµατικό φύλλο και πραγµατοποιείται σχετική µνεία
στο πρωτότυπο.

— DUPLICAT.

Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να επιτρέπουν τη χρήση
ανακεφαλαιωτικών δελτίων πληροφοριών INF 2 για τις τριγωνικές συναλλαγές που αφορούν µεγάλο αριθµό πράξεων που
καλύπτουν τις συνολικές εισαγωγές/εξαγωγές για συγκεκριµένη
περίοδο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δελτίο πληροφοριών INF 2
µπορεί να εκδίδεται εκ των υστέρων αλλά όχι µετά τη λήξη της
περιόδου που απαιτείται για τη φύλαξη των παραστατικών.
Άρθρο 26
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του δελτίου
πληροφοριών INF 2, η επιχείρηση µπορεί να ζητήσει από το
τελωνείο που το έχει θεωρήσει την έκδοση αντιγράφου. Το
τελωνείο ικανοποιεί την εν λόγω αίτηση, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται ότι τα εµπορεύµατα προσωρινής εξαγωγής, για τα
οποία ζητείται η έκδοση αντιγράφου, δεν έχουν ακόµη επανεισαχθεί.
Το πρωτότυπο και τα αντίγραφα του δελτίου πληροφοριών
που εκδίδονται κατ αυτόν τον τρόπο, φέρουν µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— DUPLICADO
— DUPLIKAT

4.2.2003

— KAKSOISKAPPALE
— DUPLIKAT

Άρθρο 27
Κατόπιν αιτήσεως, µπορεί να χορηγηθεί µερική απαλλαγή από
εισαγωγικούς δασµούς, µε τη χρησιµοποίηση του κόστους των
εργασιών τελειοποίησης ως βάσης για τον υπολογισµό της
δασµολογητέας αξίας παράγωγων προϊόντων που τίθενται σε
ελεύθερη κυκλοφορία.
Με εξαίρεση προϊόντα µη εµπορικού χαρακτήρα, το πρώτο
εδάφιο δεν εφαρµόζεται εφόσον τα προσωρινά εξαγόµενα εµπορεύµατα που δεν κατάγονται από ένα από τα τµήµατα της
τελωνειακής ένωσης, κατά την έννοια του τίτλου ΙΙ κεφάλαιο 2
τµήµα 1 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και κατά την
έννοια του τίτλου ΙΙ κεφάλαιο 2 τµήµα 1 του τελωνειακού
κώδικα της τουρκίας, έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία µε
µηδενικό δασµό σε ένα από τα τµήµατα της τελωνειακής
ένωσης.
Τα άρθρα 29 έως 35 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και
τα άρθρα 24 έως 30 του τελωνειακού κώδικα της Τουρκίας
εφαρµόζονται κατ' αναλογία όσον αφορά το κόστος τελειοποίησης κατά τον υπολογισµό του οποίου δεν λαµβάνονται
υπόψη τα εµπορεύµατα προσωρινής εξαγωγής.
(*) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, για καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα
(ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/2002 (ΕΕ L
68 της 12.3.2002, σ. 11).»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από την
έκδοσή της.

— DUPLIKAT
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
— DUPLICATE
— DUPLICATA

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2003.
Για την επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας

— DUPLICATO

Ο Πρόεδρος

— DUPLICAAT

P. FAUCHERAND

