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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 320/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Φεβρουαρίου 2003
για την περάτωση της επανεξέτασης των µέτρων αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται στις εισαγωγές
εξαρτηµάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο µε σπείρωµα καταγωγής Βραζιλίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Ιαπωνίας, Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας και Ταϊλάνδης
παϊκές Κοινότητες — Μέτρα αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές
βαµβακερών πανικών κρεβατιού από την Ινδία» (4) (εφεξής
«εκθέσεις») και, ειδικότερα, προς τη νοµική ερµηνεία που
δίνεται στις εν λόγω εκθέσεις για τα άρθρα 2.2.2. ii) και
2.4.2 της συµφωνίας αντιντάµπινγκ του ΠΟΕ, οι οποίες
εγκρίθηκαν από το αρµόδιο όργανο επίλυσης διαφορών του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), και ιδίως τα άρθρα 8 και 9 και το άρθρο 11
παράγραφος 3,

(3)

Εποµένως, η Επιτροπή πρότεινε, σε ανακοίνωση της 5ης
∆εκεµβρίου 2001 (εφεξής «ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης») που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5) τη δυνατότητα επανεξέτασης των µέτρων αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται στις
εισαγωγές εξαρτηµάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο
µε σπείρωµα καταγωγής Βραζιλίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
Ιαπωνίας, Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, ∆ηµοκρατίας της
Κορέας και Ταϊλάνδης.

(4)

To πεδίο εφαρµογής της επανεξέτασης περιορίστηκε στην
εξέταση του ντάµπινγκ που έχουν ασκήσει οι παραγωγοίεξαγωγείς των ενδιαφερόµενων χωρών, των οποίων οι δασµολογικοί συντελεστές υπολογίστηκαν µε βάση µέθοδο υπολογισµού ντάµπινγκ που αναφέρεται στις εκθέσεις και οι οποίοι
απέστειλαν δεόντως αιτιολογηµένη απάντηση στο ερωτηµατολόγιο, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη της επανεξέτασης. Η επανεξέταση
αυτή πραγµατοποιήθηκε µε βάση το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1515/2001.

(5)

Η Επιτροπή ενηµέρωσε επίσηµα όλους τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς και τις αρµόδιες αρχές των χωρών εξαγωγής σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας επανεξέτασης.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη είχαν τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση
εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για
την έναρξη επανεξέτασης.

(6)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηµατολόγιο σε όλα τα γνωστά ως
ενδιαφερόµενα µέρη και σε όλες τις εταιρείες που
αναγγέλθηκαν εντός των προθεσµιών που καθορίζονται στην
ανακοίνωση για την έναρξη της επανεξέτασης και έλαβε
µόνο µία απάντηση από τον παραγωγό-εξαγωγέα της
Ταϊλάνδης. Ο τσέχος παραγωγός, που είχε ζητήσει αρχικά
να γίνει επανεξέταση, δεν απάντησε στο ερωτηµατολόγιο.

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1515/2001 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 2001, για τα µέτρα που µπορεί να λάβει η Κοινότητα µετά
από έκθεση που εγκρίνει το Όργανο Επίλυσης ∆ιαφορών του ΠΟΕ
σχετικά µε µέτρα αντιντάµπινγκ και αντεπιδοτήσεων (2) και ιδίως το
άρθρο 2,
την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
A. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

Στις 26 Μαρτίου 2001, η Επιτροπή έλαβε από έναν παραγωγό-εξαγωγέα εξαρτηµάτων σωληνώσεων από ελατό
χυτοσίδηρο µε σπείρωµα της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, και
συγκεκριµένα από την εταιρεία Moravske Zelezarny AS,
αίτηση για την τροποποίηση του οριστικού δασµού
αντιντάµπινγκ που έχει επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1784/2000 του Συµβουλίου, της 11ης Αυγούστου
2000, για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και
την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού που
επιβλήθηκε στις εισαγωγές εξαρτηµάτων σωληνώσεων από
ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής Βραζιλίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Ιαπωνίας, Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας και Ταϊλάνδης (3).
Ο παραγωγός-εξαγωγέας ζήτησε να γίνει επανεξέταση µε την
αιτιολογία ότι ο ατοµικός δασµός αντιντάµπινγκ που είχε
επιβληθεί σ' αυτόν βασίζεται σε µεθόδους που δεν συνάδουν
προς τα συµπεράσµατα της έκθεσης του δευτεροβάθµιου
δικαιοδοτικού οργάνου και µιας έκθεσης της ειδικής
οµάδας, όπως τροποποιήθηκε από την έκθεση του δευτεροβάθµιου δικαιοδοτικού οργάνου στην υπόθεση «Ευρω-

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 του Συµβουλίου (ΕΕ L 305
της 7.11.2002, σ. 1).
(2) ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 10.
(3) ΕΕ L 208 της 18.8.2000, σ. 8.

(4) WT/DS 141/AB/R, 1.3.2001.
(5) ΕΕ C 342 της 5.12.2001, σ. 5.

L 47/2
(7)
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Εν συνεχεία, ο εν λόγω ταϊλανδός παραγωγός-εξαγωγέας
αποφάσισε να αποσύρει την αίτηση επανεξέτασης που είχε
υποβάλει. Εποµένως, και επειδή κανένας άλλος παραγωγόςεξαγωγέας δεν απάντησε στο ερωτηµατολόγιο σύµφωνα µε
την ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης, η παρούσα
έρευνα θα πρέπει να περατωθεί.
B. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(8)

Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι θα πρέπει
να περατωθεί η επανεξέταση και να εξακολουθήσουν να
ισχύουν τα µέτρα αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1784/2000, χωρίς να τροποποιηθεί το
επίπεδο που εφαρµόζεται στους παραγωγούς-εξαγωγείς των
ενδιαφερόµενων χωρών. Κατ' αναλογία, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που είχαν γίνει αποδεκτές αρχικά πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν,

21.2.2003

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Περατώνεται η επανεξέταση των µέτρων αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται στις εισαγωγές εξαρτηµάτων σωληνώσεων από ελατό
χυτοσίδηρο µε σπείρωµα, που υπάγονται προς το παρόν στον
κωδικό ΣΟ ex 7307 19 10 (κωδικός Taric 7307 19 10 10),
καταγωγής Βραζιλίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Ιαπωνίας, Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας και Ταϊλάνδης.
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, 18 Φεβρουαρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ

21.2.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 321/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Φεβρουαρίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 772/1999 για την επιβολή οριστικών δασµών αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικών δασµών στις εισαγωγές σολοµού Ατλαντικού εκτροφής, καταγωγής Νορβηγίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 8,
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλίου, της 6ης
Οκτωβρίου 1997, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο επιδοτήσεων εκ µέρους χωρών µη µελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2), και ιδίως το άρθρο 13,

Β. NΕΟI ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(5)

Τρεις νορβηγικές εταιρείες, οι Vestmar AS, Gaia Seafood
AS και η Polar Quality AS, υποστήριξαν ότι είναι «νέοι εξαγωγείς» κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 772/1999, σε συνδυασµό µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 και του άρθρου
20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2026/97 και πρότειναν
αναλήψεις υποχρεώσεων παρόµοιες µε εκείνες που έχουν
γίνει δεκτές στο παρελθόν από άλλες νορβηγικές εταιρείες.
Η Επιτροπή, αφού ερεύνησε την υπόθεση, διαπίστωσε ότι οι
αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να
θεωρηθούν ως νέοι εξαγωγείς και, εποµένως, απεδέχθη τις
αναλήψεις υποχρεώσεων που προτάθηκαν. Συνεπώς, πρέπει
να επεκταθεί στις εν λόγω εταιρείες η απαλλαγή από
δασµούς αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικούς δασµούς.

(6)

Ένας νορβηγός εξαγωγέας, η Arctic Group International,
που είχε υποβάλει αίτηση για ανάληψη υποχρέωσης πληροφόρησε την Επιτροπή ότι έγινε αναδιοργάνωση του οµίλου
εταιρειών στον οποίον ανήκε και ότι υπεύθυνη για τις εξαγωγές προς την Κοινότητα ήταν πλέον µια άλλη εταιρεία
του οµίλου, η Arctic Group Maritime AS. Εποµένως, η
εταιρεία ζήτησε να αντικατασταθεί η επωνυµία της στον
κατάλογο των εταιρειών των οποίων οι αναλήψεις υποχρεώσεων έχουν γίνει δεκτές, ο οποίος περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα της απόφασης 97/634/EΚ και στον κατάλογο
των εταιρειών που τυγχάνουν απαλλαγής δασµών αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικών δασµών, ο οποίος περιλαµβάνεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 772/1999.

(7)

Μια άλλη εταιρεία, η Fjord Seafood Midt-Norge AS, που
είχε υποβάλει αίτηση για ανάληψη υποχρέωσης ενηµέρωσε
την Επιτροπή ότι η επωνυµία της είχε αλλάξει σε Fjord Seafood Norway AS και ότι επιπλέον, είχε συγχωνευθεί µε µια
εταιρεία εντός του ίδιου οµίλου την Fjord Seafood Maloy,
η οποία είχε επίσης αναλάβει υποχρέωση. Η εταιρεία
ζητούσε συνεπώς η νέα επωνυµία της εταιρείας να εµφανίζεται στους προαναφερόµενους καταλόγους και εφόσον δεν
ήταν πλέον σκόπιµη η ανάληψη υποχρέωσης, ζητούνταν η
διαγραφή της επωνυµίας της συνδεδεµένης εταιρείας, Fjord
Seafood Maloy.

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Στις 31 Αυγούστου 1996, η Επιτροπή ανήγγειλε, µε δύο
χωριστές ανακοινώσεις που δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την έναρξη διαδικασίας αντιντάµπινγκ (3) και διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων (4) όσον αφορά τις εισαγωγές σολοµού Ατλαντικού
εκτροφής (το «υπό εξέταση προϊόν»), καταγωγής Νορβηγίας.

(2)

Αυτές οι διαδικασίες κατέληξαν στην επιβολή δασµών
αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικών δασµών, δυνάµει των
κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1890/97 (5) και
(ΕΚ) αριθ. 1891/97 (6), τον Σεπτέµβριο του 1997 για να
εξουδετερωθούν οι ζηµιογόνες επιπτώσεις του ντάµπινγκ και
των επιδοτήσεων.

(3)

Παράλληλα, µε την απόφαση 97/634/EΚ της Επιτροπής,
της 26ης Σεπτεµβρίου 1997, για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν σε σχέση µε τις διαδικασίες αντιντάµπινγκ και αντεπιδοτήσεων όσον αφορά τις
εισαγωγές σολοµού Ατλαντικού εκτροφής, καταγωγής
Νορβηγίας (7), η Επιτροπή απεδέχθη τις αναλήψεις υποχρεώσεων 190 νορβηγών εξαγωγέων, και οι εισαγωγές του εν
λόγω προϊόντος που εξήγαν οι εταιρείες αυτές στην Κοινότητα, απαλλάχθηκαν από τους εν λόγω δασµούς αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικούς δασµούς.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ.
1).
2
( ) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1973/2002 (ΕΕ L 305 της
7.11.2002, σ. 4).
(3) ΕΕ C 253 της 31.8.1996, σ. 18.
(4) ΕΕ C 253 της 31.8.1996, σ. 20.
(5) ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 297/1999 (ΕΕ L 37 της 11.2.1992,
σ. 2).
(6) ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 19· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 297/1999.
(7) ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 81· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/743/EΚ (ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 51).

∆εδοµένου ότι αναθεωρήθηκε µεταγενέστερα η µορφή των
δασµών, οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1890/97 και (ΕΚ) αριθ.
1891/97 αντικαταστάθηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
772/1999 (8).

(8) ΕΕ L 101 της 16.4.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1593/2002 (ΕΕ L 240 της
7.9.2002, σ. 22).
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(8)

Κατόπιν εξέτασης, κρίνεται ότι οι αιτήσεις µπορεί να γίνουν δεκτές, δεδοµένου ότι οι σχετικές τροποποιήσεις δεν επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές οι οποίες θα απαιτούσαν επανεκτίµηση του ντάµπινγκ ή των επιδοτήσεων, ούτε οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκε η αποδοχή της ανάληψης
υποχρέωσης. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες Arctic Group International και Fjord Seafood Midt-Norge AS
θα πρέπει να µετονοµαστούν σε Arctic Group Maritime AS και Fjord Seafood Norway AS αντίστοιχα
στον κατάλογο των εταιρειών από τις οποίες γίνονται δεκτές αναλήψεις υποχρεώσεων στο παράρτηµα του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 772/1999 και η επωνυµία της Fjord Seafood Maloy AS pρέπει να διαγραφεί από
τον κατάλογο.

(9)

Μια άλλη νορβηγική εταιρεία, η Timar Seafood AS, ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι επιθυµεί την ανάκληση
της ανάληψης υποχρέωσης που είχε υποβάλει. Έτσι, η επωνυµία της εν λόγω εταιρείας θα πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο των εταιρειών των οποίων οι αναλήψεις υποχρεώσεων έχουν γίνει δεκτές στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 772/1999.
Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 772/1999

(10)

Με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 772/
1999, στο οποίο απαριθµούνται οι εταιρείες που απαλλάσσονται από δασµούς αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικούς δασµούς,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 772/1999 αντικαθίσταται από το παράρτηµα που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
1. α) Επιβάλλονται οριστικοί αντισταθµιστικοί δασµοί και δασµοί αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές σολοµού Ατλαντικού εκτροφής (µε εξαίρεση τον άγριο σολοµό) που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 0302 12 00
(κωδικοί Taric 0302 12 00 21, 0302 12 00 22, 0302 12 00 23 και 0302 12 00 29), ex 0303 22 00
(κωδικοί Taric 0303 22 00 21, 0303 22 00 22, 0303 22 00 23 και 0303 22 00 29), ex 0304 10 13
(κωδικοί Taric 0304 10 13 21 και 0304 10 13 29) και ex 0304 20 13 (κωδικοί Taric 0304 20 13 21
και 0304 20 13 29), καταγωγής Νορβηγίας και που εξάγεται από την εταιρεία Fjord Seafood Maloy AS
και Timar Seafood AS.
β) Οι δασµοί αυτοί δεν εφαρµόζονται στον άγριο σολοµό Ατλαντικού (κωδικοί Taric 0302 12 00 11,
0304 10 13 11, 0303 22 00 11 και 0304 20 13 11). Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως
άγριος σολοµός νοείται ο σολοµός για τον οποίο οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών εκφόρτωσης διαπιστώνουν, βάσει όλων των τελωνειακών και µεταφορικών εγγράφων που πρέπει να προσκοµίζουν τα ενδιαφερόµενα µέρη, ότι έχει αλιευθεί στην ανοικτή θάλασσα.
2. α) Ο αντισταθµιστικός δασµός που επιβάλλεται στην καθαρή τιµή, «ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας»
πριν από τον εκτελωνισµό, ανέρχεται σε 3,8 %.
β) Ο δασµός αντιντάµπινγκ που επιβάλλεται στην καθαρή τιµή «ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας», πριν
από τον εκτελωνισµό, ορίζεται σε 0,32 ευρώ/χιλιόγραµµο καθαρού βάρους προϊόντος. Ωστόσο, αν η τιµή
«ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας», συµπεριλαµβανοµένων των αντισταθµιστικών δασµών και των
δασµών αντιντάµπινγκ, είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη ελάχιστη τιµή που καθορίζεται στην παράγραφο 3, ο δασµός αντιντάµπινγκ που πρέπει να εισπραχθεί ισούται µε τη διαφορά µεταξύ της ελάχιστης
αυτής τιµής και της τιµής «ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας», συµπεριλαµβανοµένου του αντισταθµιστικού δασµού.
3.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, εφαρµόζονται οι ακόλουθες ελάχιστες τιµές ανά χιλιόγραµµο
καθαρού βάρους προϊόντος:
Ελάχιστη τιµή
ευρώ/kg καθαρού βάρους
του προϊόντος

Κωδικός Taric

Oλόκληρος ιχθύς, νωπός ή διατηρηµένος σε απλή ψύξη

2,92

0302 12 00 21

Απεντερωµένος, µε κεφάλι, νωπός ή διατηρηµένος µε απλή ψύξη

3,25

0302 12 00 22

Απεντερωµένος, χωρίς κεφάλι, νωπός ή διατηρηµένος µε απλή ψύξη

3,65

0302 12 00 23

Άλλοι, νωποί ή διατηρηµένοι σε απλή ψύξη, συµπεριλαµβανοµένων
των «steaks»

3,65

0302 12 00 29

Oλόκληρος ιχθύς, κατεψυγµένος

2,92

0303 22 00 21

Απεντερωµένος, µε κεφάλι, κατεψυγµένος

3,25

0303 22 00 22

Παρουσίαση σολοµού
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Ελάχιστη τιµή
ευρώ/kg καθαρού βάρους
του προϊόντος

Κωδικός Taric

Απεντερωµένος, χωρίς κεφάλι, κατεψυγµένος

3,65

0303 22 00 23

Άλλος, κατεψυγµένος, συµπεριλαµβανοµένων των «steaks»

3,65

0303 22 00 29

Oλόκληρα φιλέτα ιχθύος, άνω των 300 gr έκαστο, νωπά ή
διατηρηµένα µε απλή ψύξη

5,19

0304 10 13 21

Άλλα φιλέτα ιχθύος ή µερίδες φιλέτων ιχθύος, 300 gr ή λιγότερο
έκαστο, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

6,55

0304 10 13 29

Ολόκληρα φιλέτα ιχθύος, άνω των 300 gr έκαστο, κατεψυγµένα

5,19

0304 20 13 21

Άλλα φιλέτα ιχθύος ή µερίδες ιχθύος, 300 gr ή λιγότερο έκαστο,
κατεψυγµένα

6,55

0304 20 13 29

Παρουσίαση σολοµού

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη 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, 18 Φεβρουαρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΣΜΟΥΣ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΑΣΜΟΥΣ
Ανάληψη υποχρέωσης αριθ.

Επωνυµία εταιρείας

Πρόσθετος κωδικός Taric

3

Rosfjord Seafood AS

8325

7

Aqua- Export A/S

8100

8

Aqua Partner A/S

8101

11

Arctic Group Maritime AS

8109

13

Artic Superior A/S

8111

15

A/S Aalesundfisk

8113

16

Austevoll Eiendom AS

8114

17

A/S Keco

8115

20

A/S Refsnes Fiskeindustri

8118

21

A/S West Fish Ltd

8119

22

Midnor Processing AS

8120

24

Atlantic Seafood A/S

8122

26

Rossa Salmon AS

8124

27

Brødrene Aasjord A/S

8125

31

Christiansen Partner A/S

8129

32

Clipper Seafood A/S

8130

33

Coast Seafood A/S

8131

35

Dafjord Laks A/S

8133

39

Domstein Fish A/S

8136

41

Ecco Fisk & Delikatesse

8138

42

Edvard Johnsen A/S

8139

43

Fjord Marin Sales AS

8140

44

Euronor AS

8141

46

Fiskeforsyningen AS

8143

47

Fjord Aqua Group AS

8144

48

Fjord Trading Ltd AS

8145

50

Fossen AS

8147

51

Fresh Atlantic AS

8148

52

Fresh Marine Company AS

8149

56

Gje-Vi AS

8153

58

Grieg Seafood AS

8300

61

Hallvard Lerøy AS

8303

66

Marine Harvest Norway AS

8159
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Πρόσθετος κωδικός Taric

67

Hydrotech-gruppen AS

8428

72

Inter Sea AS

8174

75

Janas A/S

8177

76

Joh. H. Pettersen

8178

79

Karsten J. Ellingsen AS

8181

82

Labeyrie Norge AS

8184

83

Lafjord Group AS

8185

85

Leica Fiskeprodukter

8187

87

Lofoten Seafood Export AS

8188

92

Marine Seafood AS

8196

96

Memo Food AS

8200

98

Misundfisk AS

8202

100

Naco Trading AS

8206

101

Fjord Seafood Norway AS

8207

104

Nergård AS

8210

105

Nils Williksen AS

8211

107

Nisja Trading AS

8213

108

Nor-Food AS

8214

112

Nordreisa Laks AS

8218

114

Norfi Produkter AS

8227

115

Norfood Group AS

8228

119

Norsk Akvakultur AS

8232

120

Norsk Sjømat AS

8233

122

Nortrade AS

8308

123

Norway Royal Salmon Sales AS

8309

124

Norway Royal Salmon AS

8312

126

Frionor AS

8314

128

Norwell AS

8316

137

Pan Fish Sales AS

8242

140

Polar Salmon AS

8247

141

Prilam Norvège AS

8248

142

Pundslett Fisk

8251

144

Olsen Seafood AS

8254

145

Marine Harvest Rogaland AS

8256

146

Rørvik Fisk- og fiskematforretning AS

8257

147

Saga Lax Norge AS

8258
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Πρόσθετος κωδικός Taric

148

Prima Nor AS

8259

153

Scanfood AS

8264

154

Sea Eagle Group AS

8265

155

Sea Star International AS

8266

156

Sea Bell Salmon AS

8267

158

Seacom AS

8269

160

Seafood Farmers of Norway Ltd AS

8271

161

Seanor AS

8272

162

Sekkingstad AS

8273

164

Sirena Norway AS

8275

165

Kinn Salmon AS

8276

167

Fjord Seafood Sales AS

8278

168

SMP Marine Produkter AS

8279

172

Stjernelaks AS

8283

174

Stolt Sea Farm AS

8285

175

Storm Company AS

8286

176

Superior AS

8287

178

Terra Seafood AS

8289

182

Torris Products Ltd AS

8298

183

Troll Salmon AS

8317

188

Vikenco AS

8322

189

Wannebo International AS

8323

190

West Fish Norwegian Salmon AS

8324

193

F. Uhrenholt Seafood Norway AS

A033

195

Polaris Seafood AS

A035

196

Scanfish AS

A036

197

Normarine AS

A049

199

Emborg Foods Norge AS

A157

200

Helle Mat AS

A158

201

Norsea Food AS

A159

202

Salmon Company Fjord Norway AS

A160

203

Stella Polaris AS

A161

204

First Salmon AS

A205

205

Norlaks A/S

A206

206

Atlantis AS

A257

207

Cape Fish AS

A258
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Πρόσθετος κωδικός Taric

208

Athena Seafoods AS

A379

209

Norsk Havfisk AS

A380

210

Rodé Vis International AS

A381

211

Seaborn AS

A382

212

Triton AS

A383

213

Nordlaks Produkter AS

A386

214

Codfarms AS

A400

215

Vestmar AS

A416

216

Gaia Seafood AS

A417

217

Polar Quality AS

A418»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 322/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής 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 21 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 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 20ής 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

84,3
53,9
111,3
83,2

0707 00 05

052
204
220
628
999

132,5
49,4
221,4
151,4
138,7

0709 10 00

220
999

263,0
263,0

0709 90 70

052
204
999

149,3
230,0
189,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

48,7
42,7
47,5
42,9
41,0
56,8
46,6

0805 20 10

204
999

79,2
79,2

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

052
204
220
464
600
624
999

58,1
106,5
41,9
132,4
66,5
73,8
79,9

0805 50 10

052
600
999

50,3
68,7
59,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
512
528
720
728
999

126,2
100,7
99,4
89,0
115,8
92,5
121,0
106,4

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

86,1
110,1
75,4
67,8
48,1
77,5

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. 323/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001 σχετικά µε τον κατάλογο των αρµοδίων
εθνικών αρχών για την εφαρµογή του καθεστώτος εισαγωγής µπανανών στην Κοινότητα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(1)

Στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001
εµφαίνονται οι αρµόδιες αρχές κάθε κράτους µέλους για την
εφαρµογή του καθεστώτος εισαγωγής. Μετά από την ανακοίνωση ενός κράτους µέλους, πρέπει να τροποποιηθεί ο
κατάλογος των εν λόγω αρχών.

(2)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
896/2001,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συµβουλίου, της 13ης
Φεβρουαρίου 1993, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον
τοµέα της µπανάνας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2587/2001 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 896/2001 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου
2001, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ 404/93 του Συµβουλίου σχετικά µε το καθεστώς εισαγωγής
µπανανών στην Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 349/2002 (4), και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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, 20 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

47 της 25.2.1993, σ. 1.
345 της 29.12.2001, σ. 13.
126 της 8.5.2001, σ. 6.
55 της 26.2.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αρµόδιες αρχές των κρατών µελών:
Βέλγιο

Λουξεµβούργο

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en
Restitutiebureau
Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82
B-1040 Bruxelles/Brussel

Ministère de l'agriculture/Administration des services techniques de
l'agriculture
Service de l'horticulture
16, route d'Esch
Boîte postale 1904
L-1014 Luxembourg

∆ανία
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Γερµανία
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 322
Adickesallee, 40
D-60322 Frankfurt am Main
Ελλάδα
ΟΠΕΚΕΠΕ (πρώην ΓΕ∆Ι∆ΑΓΕΠ)
∆ιεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Οίνου και Βιοµηχανικών Προϊόντων
Αχαρνών 241
GR-10446 Αθήνα

Κάτω Χώρες
Produktschap Tuinbouw
Louis Pasteurlaan 6
Postbus 280
2700 AG Zoetermeer
Nederland
Αυστρία
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung III 10 — Obst, Gemüse, Sonderkulturen
Stubenring 1
A-1012 Wien
Πορτογαλία

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
Direcção de Serviços de Licenciamento
Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega
P-1149-060 Lisboa

Γαλλία

Φινλανδία

Office de développement de l'économie agricole des départements
d'outre-mer (ODEADOM)
31, quai de Grenelle
F-75738 Paris Cedex 15

Maa- ja Metsätalousministeriö
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

Ιρλανδία

Σουηδία

Department of Agriculture and Rural Development
Horticulture Division
Agriculture House (7W)
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Jordbruksverket
Vallgatan 8–10
S-551 82 Jönköping

Ισπανία

Ιταλία
Ministero delle Attività Produttive
DG Politica Commerciale e Gestione Regime Scambi — Div. II
Viale Boston 25
I-00144 Roma

Ηνωµένο Βασίλειο
Rural Payments Agency
External Trade Division
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle Upon Tyne
NE4 7YH
United Kingdom»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 324/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
για καθορισµό των κριτηρίων επιλεξιµότητας των δαπανών των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς που
λαµβάνουν χρηµατοδοτική ενίσχυση βάσει του άρθρου 28 της απόφασης 90/424/EΟΚ και των διαδικασιών για την υποβολή δαπανών και τη διενέργεια ελέγχων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2001 (2), και ιδίως το άρθρο
28 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση χορηγείται στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς τα οποία ορίζονται από την Κοινότητα για να τα βοηθήσει την εκτέλεση των καθηκόντων
και των αρµοδιοτήτων που καθορίζονται στις ακόλουθες
οδηγίες, αποφάσεις και κανονισµούς:

(1)

— οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1992, για την θέσπιση των κανόνων ελέγχου και
των µέτρων καταπολέµησης της πανώλης των ίππων (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας,
— οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου
1992, για τη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για
την παραγωγή και την εµπορία νωπού γάλακτος, θερµικά
επεξεργασµένου γάλακτος και προϊόντων µε βάση το
γάλα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
96/23/EΚ (5),
— οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου
1992, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης
της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας,
— οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1992, για τα µέτρα προστασίας από ορισµένες ζωονόσους και ορισµένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης,
προκειµένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιµώξεων και
δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιµα (7), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/72/
EΚ (8),
— οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών
µέτρων καταπολέµησης ορισµένων ασθενειών των ζώων
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

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

224 της 18.8.1990, σ. 19.
203 της 28.7.2001, σ. 16.
157 της 10.6.1992, σ. 19.
268 της 14.9.1992, σ. 1.
125 της 23.5.1996, σ. 10.
260 της 5.9.1992, σ. 1.
62 της 15.3.1993, σ. 38.
210 της 10.8.1999, σ. 12.

καθώς και ειδικών µέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των
χοίρων (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 95/1/EΚ, Eυρατόµ, EΚΑΧ (10),
— απόφαση 93/383/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, όσον αφορά τα εργαστήρια αναφοράς για
τον έλεγχο των θαλασσίων βιοτοξινών (11), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 1999/312/ΕΚ (12),
— οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου
1993, σχετικά µε τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών
µέτρων για την καταπολέµηση ορισµένων νόσων των
ψαριών (13),
— οδηγία 95/70/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών
µέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων µαλακίων (14),
— οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1996, περί της λήψης µέτρων ελέγχου για ορισµένες
ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα
προϊόντα τους (15),
— απόφαση 96/463/EΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για τον ορισµό του οργανισµού αναφοράς
που αναλαµβάνει να συνεργαστεί στο θέµα της οµοιοµορφίας των µεθόδων δοκιµής και αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων των βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής
φυλής (16),
— απόφαση 1999/313/EΚ του Συµβουλίου, της 29ης
Απριλίου 1999, για τα εργαστήρια αναφοράς για τον
έλεγχο των µολύνσεων των δίθυρων µαλακίων από
βακτήρια και ιούς (17),
— απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής
Μαρτίου 2000, για τον ορισµό ειδικού ινστιτούτου
υπεύθυνου για τον καθορισµό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιµασιών ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των αντιλυσσικών εµβολίων (18),
— οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών
µε µέτρα καταπολέµησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (19),
— οδηγία 2001/89/EK του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων (20),
(9) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69.
(10) ΕΕ L 1 της 1.1.1995, σ. 1.
(11) ΕΕ L 166 της 8.7.1993, σ. 31.
(12) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 37.
(13) ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 23.
(14) ΕΕ L 332 της 30.12.1995, σ. 33.
(15) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.
(16) ΕΕ L 192 της 2.8.1996, σ. 19.
(17) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 40.
(18) ΕΕ L 95 της 15.4.2000, σ. 40.
(19) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.
(20) ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.
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— οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου
2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέµηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την
τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την
πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική
πανώλη των χοίρων (1),
— κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001,
για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και
εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (EΚ) αριθ. 1326/2001 (3).
(2)

Πρέπει επίσης να καλύπτεται η χρηµατοδοτική ενίσχυση για
τη διοργάνωση ετήσιων εργαστηρίων στον τοµέα αρµοδιότητας των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς.

(3)

Το ύψος της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης για τη λειτουργία
ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς καθορίζεται
σε ετήσια βάση µε ειδικές αποφάσεις στους τοµείς της δηµόσιας υγείας σχετικά µε κτηνιατρικά θέµατα, της υγείας των
ζώων και των ζωικών υπολειµµάτων.

(4)

Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που ορίζονται βρίσκονται υπό την επίβλεψη των αρµόδιων αρχών των κρατών
µελών.
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι:

(5)

— να ορίσει εντός των ορίων της εν λόγω χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης τις δαπάνες που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση εκ µέρους της Κοινότητας της λειτουργίας των
εργαστηρίων (προσωπικό, κεφαλαιουχικός εξοπλισµός,
αναλώσιµες ύλες, συγκριτικές δοκιµές, γενικά έξοδα) και
για της διοργάνωσης εργαστηρίων (έξοδα µετακίνησης
και ηµερήσια αποζηµίωση),

1. Προσωπικό
Οι δαπάνες για το προσωπικό, ανεξάρτητα από το καθεστώς
του, περιορίζονται στο πραγµατικό µισθολογικό κόστος που
πραγµατοποιείται (αποδοχές, ηµεροµίσθια, κοινωνικές εισφορές
και συνταξιοδοτικές εισφορές) για το επιστηµονικό προσωπικό,
το προσωπικό µε µεταπτυχιακές σπουδές, το τεχνικό και το
διοικητικό προσωπικό στο οποίο έχει διατεθεί, εξολοκλήρου ή
εν µέρει, η εκτέλεση των κοινοτικών καθηκόντων, όπως ορίζονται στο εγκριθέν πρόγραµµα εργασίας.
Ο χρόνος εργασίας του προσωπικού που αφιερώνεται στην εκτέλεση των κοινοτικών καθηκόντων καταγράφεται και πιστοποιείται µε βάση κατ' ελάχιστον 12 µήνες και 1 600 ώρες/έτος. Τις
εργασίες αυτές εκτελεί τουλάχιστον µία φορά το µήνα το άτοµο
που ορίζεται επικεφαλής του σχεδίου ή άλλος εξουσιοδοτηµένος ανώτερος υπάλληλος του προσωπικού του δικαιούχου.

2. Κεφαλαιουχικός εξοπλισµός
Σε περίπτωση αγοράς, χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή ενοικίασης
του εξοπλισµού, αυτός µπορεί να χρεώνεται ως άµεσο κόστος.
Το ποσό της αποζηµίωσης για µισθωµένο µε χρηµατοδοτική
µίσθωση ή ενοικιασµένο εξοπλισµό δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό έναντι του οποίου θα µπορούσε να έχει αγοραστεί ο εξοπλισµός για τη διάρκεια της δοκιµής. Οι δαπάνες που αποζηµιώνονται υπολογίζονται ως εξής:
Α×Γ×∆

— να καθορίσει τις διαδικασίες για την υποβολή των
δαπανών και τη διενέργεια ελέγχων.
(6)

Οι αρχές της χρηστής χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης
δικαιολογούν την εφαρµογή αυτών των κριτηρίων, από την
αρχή του έτους 2003, µε σκοπό τον προσδιορισµό της επιλεξιµότητας των πραγµατοποιηθεισών δαπανών κατά τη
διάρκεια του ιδίου έτους.

(7)

(8)

Για σκοπούς οικονοµικού ελέγχου εφαρµόζονται τα άρθρα 8
και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της
κοινής γεωργικής πολιτικής (4).

περίοδος σε µήνες κατά την οποία χρησιµοποιείται ο
εξοπλισµός για το σχέδιο, από την ηµεροµηνία αποστολής. Η επιλεξιµότητα περιορίζεται στον εξοπλισµό
για τον οποίο όντως καταβάλλεται πληρωµή κατά την
περίοδο που καλύπτεται από την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση.

B =

περίοδος απόσβεσης 60 µηνών (36 µήνες στην περίπτωση ηλεκτρονικών υπολογιστών µε κόστος λιγότερο
των 25 000 ευρώ).

Tα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό συµµορφώνονται µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Γ =

κόστος του εξοπλισµού χωρίς ΦΠΑ.

∆ =

ποσοστιαία χρήση του εξοπλισµού για το σχέδιο.

Άρθρο 1
Εντός των ορίων της ετήσιας χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που παρέχεται για τη λειτουργία του εργαστηρίου, οι παρακάτω κανόνες επιλεξιµότητας εφαρµόζονται στις δαπάνες που συνδέονται µε το προσωπικό, τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, την αναλώσιµη ύλη, την
αποστολή δειγµάτων για συγκριτικές δοκιµές και τα γενικά έξοδα.
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

Β
A =

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(1)
(2)
(3)
(4)
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192 της
147 της
177 της
160 της

20.7.2002, σ.
31.5.2001, σ.
30.6.2001, σ.
26.6.1999, σ.

27.
1.
60.
103.

Ο µη ανακτήσιµος ΦΠΑ που τυχόν καταβάλλει ο συµβαλλόµενος θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη.

3. Αναλώσιµη ύλη
Η αποζηµίωση βασίζεται στο πραγµατικό κόστος χωρίς ΦΠΑ
που πραγµατοποιείται κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ο
δικαιούχος πρέπει επίσης να δηλώσει το ποσοστό του συνολικού
προϋπολογισµού του εργαστηρίου για την αναλώσιµη ύλη που
αντιστοιχεί στα διάφορα υλικά.
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Τυχόν άλλες δαπάνες για διοικητικούς σκοπούς, επαγγελµατικά
ταξίδια ή γραµµατειακές υπηρεσίες θεωρείται ότι καλύπτονται
από τα «γενικά έξοδα».
4. Συγκριτικές δοκιµές
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κνύουν ότι όλες τις δαπάνες και όλες τις ώρες εργασίες αντιστοιχούν σε αυτές που εµφανίζονται στην αίτηση για αποζηµίωσης
αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν, στην Επιτροπή.
Άρθρο 3

Η αποζηµίωση γίνεται κατόπιν προσκόµισης δικαιολογητικών
και βασίζεται στις πραγµατικές δαπάνες χωρίς ΦΠΑ που πραγµατοποιούνται για των δειγµάτων προκειµένου να διεξαχθούν οι
δοκιµές αυτές.
5. Γενικά έξοδα
Γίνεται αυτόµατα εφάπαξ εισφορά ίση µε το 7 % των πραγµατικών δαπανών για τις οποίες προβλέπεται αποζηµίωση, µε βάση
τις συνολικές άµεσες δαπάνες που απαριθµούνται ανωτέρω
(σηµεία 1 έως 4).
Άρθρο 2
Προκειµένου να επιλεγεί για κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση, ο
δικαιούχος υποβάλλει και πιστοποιεί τις δαπάνες ετησίως.
Με την προϋπόθεση ότι τα σχέδια δράσης εκτελούνται αποτελεσµατικά και ότι οι δικαιούχοι παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη λειτουργία του εργαστηρίου καταβάλλεται
ως εξής:
α) είναι δυνατό να καταβληθεί προκαταβολή του 70 % του συνολικού ποσού κατόπιν αιτήµατος του δικαιούχου·
β) το υπόλοιπο καταβάλλεται αφού υποβληθούν από το δικαιούχο
οικονοµική έκθεση επικυρωµένη από το διευθυντή του εργαστηρίου, δικαιολογητικά έγγραφα για τις συγκριτικές δοκιµές
καθώς και τεχνική έκθεση·
γ) η επικυρωµένη οικονοµική έκθεση υποβάλλεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού και το αργότερο έως τις
31 Μαρτίου του έτους που έπεται της περιόδου για την οποία
χορηγείται η οικονοµική ενίσχυση·
δ) σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας, η ενίσχυση µειώνεται
κατά 25 % την 1η Μαΐου, κατά 50 % την 1η Ιουνίου, κατά
75 % την 1η Ιουλίου και κατά 100 % την 1η Σεπτεµβρίου.
Εκτός από τις δαπάνες για τις συγκριτικές δοκιµές, ο τεχνικός διευθυντής τηρεί αρχείο µε επικυρωµένα αντίγραφα όλων των σχετικών
εγγράφων (τιµολόγια, εκκαθαριστικά σηµειώµατα, κατάλογοι
παρουσίας κ.λπ). Οι υποβαλλόµενες δαπάνες πρέπει να καταγράφονται στο σύστηµα κοστολόγησης του δικαιούχου και ο δικαιούχος πρέπει να διατηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα επί µία πενταετία για σκοπούς ελέγχου. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία αποδει-

Εντός των ορίων της ετήσιας χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που χορηγείται για τη διοργάνωση εργαστηρίων, οι κανόνες επιλεξιµότητας
που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ εφαρµόζονται στα έξοδα µετακινήσεις και στις ηµερήσιες αποζηµιώσεις για µέγιστο αριθµό δύο
συµµετεχόντων ανά κράτος µέλος.
Άρθρο 4
Με την προϋπόθεση ότι η διοργάνωση του εργαστηρίου είναι αποτελεσµατική και ότι οι δικαιούχοι παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες εντός των ορισθέντων χρονικών ορίων, η
κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη διοργάνωση των εργαστηρίων καταβάλλεται ως εξής:
α) είναι δυνατό να καταβληθεί προκαταβολή του 70 % του συνολικού ποσού κατόπιν αιτήµατος του δικαιούχου εντός εξήντα
ηµερών πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την πραγµατοποίηση του εργαστηρίου·
β) το υπόλοιπο καταβάλλεται ύστερα από την αποδοχή εκ µέρους
της Επιτροπής των οικονοµικών δικαιολογητικών εγγράφων και
της τεχνικής έκθεσης σχετικά µε τη χρήση της χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης·
γ) τα οικονοµικά δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται σύµφωνα
µε το παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού και το αργότερο
τρεις µήνες από την πραγµατοποίηση του εργαστηρίου·
δ) σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας, η συνδροµή µειώνεται κατά 25 % για καθυστέρηση ενός µήνα σε σχέση µε την
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υποβολής των εγγράφων, κατά
50 % για δύο µήνες, κατά 75 % για τρεις µήνες και κατά
100 % για τέσσερις µήνες.
Άρθρο 5
Η Επιτροπή µπορεί να διενεργεί ελέγχους σύµφωνα µε το άρθρο 9
του κανονισµού (ΕΚ) 1258/1999.
Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται τη δωδέκατη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
1. Μετάβαση στον τόπο διοργάνωσης του εργαστηρίου
Οι επιλέξιµες δαπάνες για ταξίδι µε τρένο είναι αυτές που αντιστοιχούν σε ένα εισιτήριο πρώτης θέσης µε τη συντοµότερη
διαδροµή.
Η απόδοση των δαπανών γίνεται µε βάση ένα εισιτήριο οικονοµικής θέσης µε το φθηνότερο δυνατό ναύλο, λαµβάνοντας
υπόψη τους περιορισµούς του ταξιδιού. Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες του ταξιδιού, εφαρµόζονται µειωµένοι ναύλοι
(APEX, PEX, Excursion, κ.λπ.). Ωστόσο, εάν το ταξίδι απέχει από ένα σαββατοκύριακο λιγότερο από 24 ώρες, είναι δυνατό
να χορηγηθεί επιπλέον ηµερήσια αποζηµίωση συντήρησης ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση µειωµένου ναύλου, µε την
προϋπόθεση ότι αυτό συνεπάγεται συνολική οικονοµία (έξοδα µετακινήσεων + ηµερήσιες αποζηµιώσεις).
Εάν οι συµµετέχοντες, αντί να ταξιδέψουν µε αεροπλάνο/τρένο, χρησιµοποιήσουν το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο, τα έξοδα θα
επιστραφούν µε βάση το εισιτήριο τρένου πρώτης θέσης µε τη συντοµότερη διαδροµή, χωρίς οποιαδήποτε συµπληρωµατική
επιβάρυνση και εφαρµόζοντας το φθηνότερο ναύλο. Εάν δύο ή περισσότερα άτοµα χρησιµοποιήσουν το ίδιο αυτοκίνητο,
µόνον ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα δικαιούται επιστροφή των εξόδων µετακίνησης. Τυχόν έξοδα στάθµευσης ή διόδια
που θα προκύψουν κατά τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου δεν επιστρέφονται. Οι συµµετέχοντες που χρησιµοποιούν το
ιδιωτικό τους αυτοκίνητο εξακολουθούν να φέρουν πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα προκληθεί στο αυτοκίνητό τους
ή από το αυτοκίνητό τους σε τρίτους. Ο διοργανωτής του εργαστηρίου δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αποδεχθεί
οποιαδήποτε αίτηµα για αποζηµίωση, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους οι συµµετέχοντες χρησιµοποίησαν το
ιδιωτικό τους αυτοκίνητο.
Οποιαδήποτε αµέλεια εκ µέρους του συµµετέχοντα (π.χ. απώλεια κουπονιών) και οι οικονοµικές συνέπειες αυτής, αποτελούν
αποκλειστική ευθύνη του συµµετέχοντα.
2. Ηµερήσιες αποζηµιώσεις
Οι ακόλουθες αποζηµιώσεις που εφαρµόζονται από την 24η Μαρτίου 1999 [ηµεροµηνία δηµοσίευσης του κανονισµού (ΕΚ,
ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 620/1999, ΕΕ L 78 της 24.3.1999] ευθυγραµµίζονται µε τις αποζηµιώσεις που ισχύουν την ηµέρα
του εργαστηρίου.
(ευρώ)
Χώρα στην οποία διοργανώνεται το εργαστήριο

Ηµερήσιες αποζηµιώσεις

Βέλγιο

149,63

∆ανία

179,28

Γερµανία

127,1

Ελλάδα

113,19

Ισπανία

141,3

Γαλλία

130,29

Iρλανδία

165,2

Ιταλία

129,82

Λουξεµβούργο

143,48

Κάτω Χώρες

147,69

Aυστρία

121,81

Πορτογαλία

142,98

Φινλανδία

155,6

Σουηδία

156,54

Ηνωµένο Βασίλειο

199,21
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 325/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού για τα γεωργικά
προϊόντα
ται κατά 40 % και, αν το πιστοποιητικό επιστραφεί στον
οργανισµό έκδοσής του κατά τη διάρκεια της περιόδου που
αντιστοιχεί στο τελευταίο τρίτο της διάρκειας ισχύος του ή
κατά τη διάρκεια του µήνα που έπεται της ηµέρας λήξεως
της ισχύος του, η αντίστοιχη εγγύηση που πρέπει να καταπέσει µειώνεται κατά 25 %. Ο µηχανισµός που θεσπίστηκε από
το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους συναλλασσόµενους να επιστρέφουν σε σύντοµες προθεσµίες στον οργανισµό έκδοσης τα µη χρησιµοποιηθέντα πιστοποιητικά εξαγωγής που περιλαµβάνουν προκαθορισµό της επιστροφής µε
στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξαγωγής
των γεωργικών προϊόντων που απολαύουν επιστροφών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το
άρθρο 13 παράγραφος 11, καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις των
λοιπών κανονισµών για την κοινή οργάνωση των αγορών στον
τοµέα των γεωργικών προϊόντων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, που
προβλέπει τους κοινούς κανόνες του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1253/2002 (4), προβλέπεται ότι, αν δεν τηρηθεί η προθεσµία των 60 ηµερών για την έξοδο των προϊόντων από το
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας που προβλέπεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/
1999, ή η προθεσµία των 30 ηµερών για την τοποθέτηση
των προϊόντων σε αποθήκη ανεφοδιασµού που προβλέπεται
στο άρθρο 40 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού, η
επιστροφή µειώνεται κατά 15 %, ενώ εφαρµόζεται περαιτέρω
µείωση για κάθε ηµέρα υπέρβασης της σχετικής προθεσµίας.

(1)

Όσον αφορά την υπέρβαση αυτών των προθεσµιών, στο
άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/
2001 (6), προβλέπεται επίσης επιβολή κύρωσης που συνίσταται σε κατάπτωση ενός µέρους της εγγύησης του πιστοποιητικού εξαγωγής και µετά µειώνεται προοδευτικά για κάθε
ηµέρα υπέρβασης της αντίστοιχης προθεσµίας.

(2)

Η συσσώρευση των κυρώσεων που αφορούν την επιστροφή
καθώς και την εγγύηση του πιστοποιητικού για την υπέρβαση της ίδιας προθεσµίας αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα επαχθή
επιβάρυνση για τους συναλλασσόµενους, χωρίς εντούτοις να
θεωρείται αναγκαία. Ως εκ τούτου, απαιτείται η απλούστευση των κανονιστικών ρυθµίσεων καθώς και η µη επιβολή
σε παρόµοια περίπτωση της κυρώσεως που προβλέπεται στο
άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, σχετικά µε την εγγύηση των πιστοποιητικών εξαγωγής.

(3)

Το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 προβλέπει ότι αν το πιστοποιητικό επιστραφεί
στον οργανισµό έκδοσής του κατά τη διάρκεια της περιόδου
που αντιστοιχεί στα πρώτα δύο τρίτα της διάρκειας ισχύος
του, η αντίστοιχη εγγύηση που πρέπει να καταπέσει µειώνε-

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
102 της
183 της
152 της
308 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
17.4.1999, σ. 11.
12.7.2002, σ. 12.
24.6.2000, σ. 1.
27.11.2001, σ. 19.

(5)

Σε περίπτωση σηµαντικής αύξησης των επιστροφών, η εφαρµογή του µηχανισµού του άρθρου 35 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 θα µπορούσε να καταλήξει σε κερδοσκοπία, παροτρύνοντας τους συναλλασσόµενους να µην χρησιµοποιούν τα πιστοποιητικά αλλά να τα
επιστρέφουν στον οργανισµό έκδοσής τους, εφόσον η διαφορά µεταξύ της νέας επιστροφής που µπορεί να επωφεληθεί το σχετικό προϊόν, αφαιρουµένης της προκαθορισµένης επιστροφής για το ίδιο προϊόν, υπερβαίνει την
εγγύηση που πρέπει να καταπέσει. Ως εκ τούτου, απαιτείται
η λήψη κατάλληλων µέτρων για την αποφυγή της ενδεχόµενης καταχρηστικής εφαρµογής αυτής της διάταξης.

(6)

Πρέπει να ενηµερωθεί το παράρτηµα III του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000 που καθορίζει τις ανώτατες ποσότητες προϊόντων έως τις οποίες δεν µπορεί να υποβληθεί
κανένα πιστοποιητικό εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισµού κατ' εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 τέταρτη
περίπτωση του εν λόγω κανονισµού.

(7)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1291/2000.

(8)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 32 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο
εδάφιο:
«∆εν καταπίπτει η εγγύηση βάσει του δευτέρου εδαφίου για τις
ποσότητες για τις οποίες εφαρµόζεται µείωση της επιστροφής
σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 800/1999 λόγω αθέτησης των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 40 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού.».
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2. Στο άρθρο 35 παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο τρίτο
και τέταρτο εδάφιο:

Τα πιστοποιητικά που υποβλήθηκαν σε εφαρµογή του άρθρου
25 θεωρούνται ότι έφθασαν στον οργανισµό εκδόσεως κατά την
ηµεροµηνία κατά την οποία ο οργανισµός εκδόσεως παραλαµβάνει αίτηση του δικαιούχου του πιστοποιητικού για να προβεί
στην αποδέσµευση της εγγύησης.».

«Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη ενδεχοµένου
µέτρου αναστολής της εφαρµογής του. Στην περίπτωση αυξήσεως της επιστροφής για ένα ή περισσότερα προϊόντα, η Επιτροπή, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 38 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 136/66 ή σε άλλα αντίστοιχα άρθρα άλλων κανονισµών περί κοινής οργανώσεως των
αγορών, δύναται να αναστείλει την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου για τα πιστοποιητικά που ζητήθηκαν πριν από την αύξηση
της επιστροφής και δεν επεστράφησαν στον οργανισµό εκδόσεως
έως την προηγουµένη της αυξήσεως της επιστροφής.

3. Το παράρτηµα III αντικαθίσταται από το κείµενο που εµφαίνεται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµα Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που ζητήθηκαν από την ηµεροµηνία
ενάρξεως της ισχύος του.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ανώτατες ποσότητες (1) προϊόντων έως τις οποίες δεν µπορεί να υποβληθεί κανένα πιστοποιητικό εισαγωγής, εξαγωγής
ή προκαθορισµού κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 τέταρτη υποπερίπτωση [εφόσον η εισαγωγή ή η
εξαγωγή δεν έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο προτιµησιακού καθεστώτος το ευεργέτηµα του οποίου παρέχεται µέσω του
πιστοποιητικού (2)]

Προϊόντα (κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας)

Α

Καθαρή ποσότητα

ΤΟΜΕΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΖΙΟΥ [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1162/95]
Πιστοποιητικό εισαγωγής
0709 90 60

5 000 kg

0712 90 19
0714

µε εξαίρεση τη διάκριση 0714 20 10

1001 10
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1004 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1006 10

µε εξαίρεση τη διάκριση 1006 10 10

1006 20
1006 30
1006 40 00
1008
1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90
1102
1103
1104
1106 20
1107
1108

µε εξαίρεση τη διάκριση 1108 20 00

1109 00 00
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302
2303 10
2303 30 00

µε εξαίρεση τη διάκριση 2302 50

1 000 kg
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Καθαρή ποσότητα

2306 70 00
2308 00 40
2308 10 00
ex 2309

που περιέχουν κάθε είδους άµυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης,
µαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι µαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 51 έως 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και
2106 90 55 και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα (3), µε εξαίρεση τα
παρασκευάσµατα και τις ζωοτροφές περιεκτικότητας ίσης ή ανώτερης
του 50 % κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα

Πιστοποιητικό εξαγωγής µε ή χωρίς προκαθορισµό της επιστροφής:

0709 90 60

5 000 kg

0712 90 19
0714

µε εξαίρεση τη διάκριση 0714 20 10

1001 10
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1004 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90

1006 10

µε εξαίρεση τη διάκριση 1006 10 10

1006 20
1006 30
1006 40 00
1008
1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90
1102
1103
1104
1106 20
1107
1108

µε εξαίρεση τη διάκριση 1108 20 00

1109 00 00
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302
2303 10
2303 30 00

µε εξαίρεση τη διάκριση 2302 50

500 kg
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Προϊόντα (κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας)

2306 70 00
2308 00 40
2308 10 00
ex 2309

Β

L 47/25
Καθαρή ποσότητα

που περιέχουν κάθε είδους άµυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης,
µαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι µαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 51 έως 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και
2106 90 55 και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα (4), µε εξαίρεση τα
παρασκευάσµατα και τις ζωοτροφές περιεκτικότητας ίσης ή ανώτερης
του 50 % κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Πιστοποιητικό εισαγωγής [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1476/95]
0709 90 39
0711 20 90
1509
1510 00
1522 00 31
1522 00 39
2306 90 19

100 kg

Πιστοποιητικό εξαγωγής µε ή χωρίς προκαθορισµό της επιστροφής [κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2543/95]
1509
1510 00
Γ

100 kg

ΤΟΜΕΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1464/95]:
Πιστοποιητικό εισαγωγής
1212 91 20
1212 91 80
1212 99 20
1701 11 10
1701 11 90
1701 12 10
1701 12 90
1701 91 00
1701 99 10
1701 99 90
1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80
1702 90 99
1703 10 00
1703 90 00
2106 90 30
2106 90 59

2 000 kg
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Προϊόντα (κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας)
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Καθαρή ποσότητα

Πιστοποιητικό εξαγωγής µε ή χωρίς προκαθορισµό της επιστροφής
1212 91 20

2 000 kg

1212 91 80
1212 99 20
1701 11 10
1701 11 90
1701 12 10
1701 12 90
1701 91 00
1701 99 10
1701 99 90
1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80

1702 90 99
1703 10 00
1703 90 00
2106 90 30
2106 90 59

∆

ΤΟΜΕΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Πιστοποιητικό εισαγωγής [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001]

0401

150 kg

0402
0403 10 11 έως
0403 10 39
0403 90 11 έως
0403 90 69
0404
0405 10
0405 20 90
0405 90
0406
1702 11 00
1702 19 00
2106 90 51
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59

Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή
των ζώων· παρασκευάσµατα και τροφές που περιέχουν προϊόντα στα
οποία ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 (5) εφαρµόζεται,
απευθείας ή δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 (6), µε
εξαίρεση τα παρασκευάσµατα και τις ζωοτροφές στα οποία εφαρµόζε-
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Προϊόντα (κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας)

2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70

L 47/27
Καθαρή ποσότητα

ται ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 (7)

Πιστοποιητικό εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 174/1999]
0401
0402
0403 10 11 έως
0403 10 39
0403 90 11 έως
0403 90 69
0404
0405 10
0405 20 90
0405 90
0406
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 70
Ε

150 kg

Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή
των ζώων· παρασκευάσµατα και τροφές που περιέχουν προϊόντα στα
οποία ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 (5) εφαρµόζεται,
απευθείας ή δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 (6), µε
εξαίρεση τα παρασκευάσµατα και τις ζωοτροφές στα οποία εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 (7)

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1445/95]
Πιστοποιητικό εισαγωγής
0102 90 05 έως
0102 90 79

ένα ζώο

0201
0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50 10
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 61
1602 90 69

200 kg

Πιστοποιητικό εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής
0102 10
0102 90 05 έως
0102 90 79

ένα ζώο

0201
0202
0206 10 95
0206 29 91

200 kg
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Καθαρή ποσότητα

0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50 10
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 61
1602 90 69
Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς επιστροφή [άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95]

ΣΤ

0102 10
0102 90 05 έως
0102 90 79

εννέα ζώα

0201
0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50 10
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 61
1602 90 69

2 000 kg

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Πιστοποιητικό εισαγωγής [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1439/95]

Ζ

0204
0210 99 21
0210 99 29
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78

100 kg

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

πέντε ζώα

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Πιστοποιητικό εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1370/95]
ex 0203
ex 1601
ex 1602

250 kg

0210

150 kg
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Προϊόντα (κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας)

Η

L 47/29
Καθαρή ποσότητα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Πιστοποιητικό εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής και πιστοποιητικό εξαγωγής “εκ
των υστέρων” [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1372/95)]
0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000

4 000 νεοσσοί

0105 12 00 9000
0105 19 20 9000

2 000 νεοσσοί

ex 0207
Θ

250 kg

ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΓΩΝ
Πιστοποιητικό εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής και πιστοποιητικό εξαγωγής “εκ
των υστέρων” [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1371/95]

Ι

0407 00 11 9000

2 000 αυγά

0407 00 19 9000

4 000 αυγά

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100
0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100
0408 19 89 9100
0408 99 80 9100

250 kg

ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ
Πιστοποιητικό εισαγωγής [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1119/79]
1005 10 11 έως
1005 10 19
1007 00 10

ΙΑ

100 kg

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 883/2001]
Πιστοποιητικό εισαγωγής
2009 61
2009 69

3 000 kg

2204 10
2204 21
2204 29
2204 30

30 hl

Πιστοποιητικό εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής
2009 61
2009 69

10 hl

2204 21
2204 29
2204 30

10 hl
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Προϊόντα (κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας)

ΙΒ

21.2.2003
Καθαρή ποσότητα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Πιστοποιητικό εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1961/2001]
0702 00
ex 0802 08 05
0806 10 10
0808
0809

ΙΓ

300 kg

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Πιστοποιητικό εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1429/95]

ex
ex
ex
ex

0806 20
0812 20 02
2006 00
2008
2009

300 kg

(1) Οι ανώτατες ποσότητες των γεωργικών προϊόντων που µπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν χωρίς πιστοποιητικά, αντιστοιχούν σε διάκριση της
συνδυασµένης ονοµατολογίας (ΣΟ) µε οκτώ ψηφία και, στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για εξαγωγές µε επιστροφή, σε διάκριση µε
δώδεκα αριθµούς της ονοµατολογίας των επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα.
2
( ) Όσον αφορά παραδείγµατος χάριν την εισαγωγή, οι ποσότητες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο δεν αφορούν τις εισαγωγές που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ποσοτικής ποσόστωσης ή προτιµησιακού καθεστώτος για τα οποία απαιτείται πάντοτε πιστοποιητικό για κάθε
ποσότητα. Οι ποσότητες που αναγράφονται εδώ αφορούν εισαγωγές υπό κανονικό καθεστώς, δηλαδή µε πλήρη δασµό και χωρίς ποσοτικό
περιορισµό.
(3) Για την εφαρµογή της διακρίσεως αυτής, νοούνται ως “γαλακτοκοµικά προϊόντα” τα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 0401 έως 0406
καθώς και στις διακρίσεις 1702 10 και 2106 90 51.
(4) Για την εφαρµογή της διακρίσεως αυτής, νοούνται ως “γαλακτοκοµικά προϊόντα” τα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 0401 έως 0406
καθώς και στις διακρίσεις 1702 10 και 2106 90 51.
(5) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
6
( ) ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20.
(7) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 326/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
για τη διόρθωση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91 περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά µε ορισµένες προδιαγραφές εµπορίας για τα αυγά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συµβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 1990, σχετικά µε ορισµένες προδιαγραφές εµπορίας για τα
αυγά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 5/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το
άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι ελληνικές αρχές εισηγήθηκαν τη χρησιµοποίηση καταλληλότερων όρων για τις ενδείξεις στις συσκευασίες και στα
αυγά που αφορούν τις µεθόδους εκτροφής για τις ωοτόκες
όρνιθες που εκτρέφονται στο δάπεδο. Ως εκ τούτου, πρέπει
να διορθωθούν ορισµένοι όροι, στην ελληνική γλώσσα, στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1651/2001 (4).

(1)

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

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91 διορθώνεται ως εξής:
1. α) στο άρθρο 18 παράγραφος 1, οι όροι «Αυγά δαπέδου µε
στρωµνή» και «∆άπεδο µε στρωµνή» αντικαθίστανται, αντίστοιχα, από τους όρους: «Αυγά αχυρώνα» και «Αχυρώνα»·
β) το παράρτηµα III στοιχείο β), οι όροι «Αυγά δαπέδου µε
στρωµνή» αντικαθίστανται από τους όρους: «Αυγά αχυρώνα».
2. Στο παράρτηµα II, οι όροι στην ελληνική γλώσσα στη στήλη 2
αντικαθίστανται από τους όρους:
«Αυγά αχυρώνα
Αχυρώνα».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµα Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εντούτοις, οι ελληνικοί όροι που χρησιµοποιούνταν στις συσκευασίες και στα αυγά πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται έως την 1η Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

173 της 6.7.1990, σ. 5.
2 της 5.1.2001, σ. 1.
121 της 16.5.1991, σ. 11.
220 της 15.8.2001, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 327/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των
πλιγουριών και των σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόµενων
προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

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

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(6)

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

(2)

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

(7)

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

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

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 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

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2003, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C09

EUR/t

12,80

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C09

EUR/t

11,80

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C09

EUR/t

10,90

1001 90 99 9000

C05

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C09

EUR/t

10,20

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C10

EUR/t

30,25

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C10

EUR/t

23,75

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

C11

EUR/t

0 (1)

C11

EUR/t

0 (1)

1005 90 00 9000

C08

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

C11

EUR/t

0 (1)

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

1101 00 15 9100

C09

EUR/t

13,70

1103 11 90 9800

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

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C05 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
της Ρουµανίας της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.
C06 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακίας
και της Σλοβενίας.
C07 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.
C08 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.
C09 Όλοι οι προορισµοί πλην της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ρουµανίας.
C10 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας.
C11 Όλοι οι προορισµοί πλην της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Ρουµανίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 328/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002 από
τις 14 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2003, η µέγιστη επιστροφή κατά
την εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 12,35 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

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

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
31.5.2002, σ. 17.
10.7.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 329/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή βρώµης στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1582/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1582/
2002, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

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

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992 περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον
αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα
µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 4,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1582/2002 της Επιτροπής, της 5ης
Σεπτεµβρίου 2002, περί ειδικού µέτρου παρέµβασης για τα σιτηρά
στη Φινλανδία και τη Σουηδία (6), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2329/2002 (7), και ιδίως το άρθρο 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1582/2002, προκηρύχθηκε
διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βρώµης που παράγεται στη Φινλανδία και στη
Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και
τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
14 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2003, στο πλαίσιο του διαγωνισµού
της επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώµης που αναφέρεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1582/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της
239 της
349 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
6.9.2002, σ. 3.
24.12.2002, σ. 17.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 330/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2331/2002 (7), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον
καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού
σίτου προς όλες τις τρίτες χώρες, εξαιρουµένης της Πολωνίας, της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας.

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/
2002 από τις 14 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2003, η µέγιστη
επιστροφή κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε
10,00 EUR/t.

(2)

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

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

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
31.5.2002, σ. 11.
24.12.2002, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 331/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης µείωσης των δασµών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 256/2003
συµµετέχουν, των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται
στο επίπεδο της µέγιστης µείωσης του δασµού κατά την εισαγωγή ή είναι µικρότερες αυτού του επιπέδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου προέλευσης τρίτων
χωρών στην Ισπανία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 256/2003
της Επιτροπής (3).

(2)

Κατ' εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1839/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (5), η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει τον καθορισµό µιας µέγιστης µείωσης του δασµού
κατά την εισαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει κυρίως
να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95. Ο
διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στους ενδιαφεροµένους που

(3)

Η εφαρµογή των κριτηρίων που προβλέπονται ανωτέρω στη
σηµερινή κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού,
οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης µείωσης του δασµού
κατά την εισαγωγή στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 256/2003 από
τις 14 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2003, η µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου καθορίζεται σε
33,91 EUR/t για µέγιστη συνολική ποσότητα 39 250 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 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

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
36 της 12.2.2003, σ. 10.
177 της 28.7.1995, σ. 4.
256 της 10.10.2000, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 332/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης µείωσης των δασµών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 60/2003
συµµετέχουν, των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται
στο επίπεδο της µέγιστης µείωσης του δασµού κατά την εισαγωγή ή είναι µικρότερες αυτού του επιπέδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στην Πορτογαλία
προελεύσεως τρίτων χωρών µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 60/
2003 της Επιτροπής (3).

(2)

Κατ' εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
555/2001 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (5), η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασίσει τον καθορισµό µιας µέγιστης µείωσης του
δασµού κατά την εισαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει
κυρίως να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται
στα άρθρα 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95. Ο
διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στους ενδιαφεροµένους που

(3)

Η εφαρµογή των κριτηρίων που προβλέπονται ανωτέρω στη
σηµερινή κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού,
οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης µείωσης του δασµού
κατά την εισαγωγή στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 60/2003 από τις
14 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2003, η µέγιστη µείωση του δασµού
κατά την εισαγωγή αραβοσίτου καθορίζεται σε 35,96 EUR/t για
µέγιστη συνολική ποσότητα 53 750 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 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

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
11 της 16.1.2003, σ. 11.
177 της 28.7.1995, σ. 4.
256 της 10.10.2000, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 333/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1486/2002 της 2ας Αυγούστου 2001 (4), περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το
βαµβάκι. Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας
αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ' αυτόν τον
τρόπο, η τιµή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας
προσδιορισµένης τιµής.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας

(2)

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 27,844 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

148 της
148 της
210 της
223 της

1.6.2001, σ. 1.
1.6.2001, σ. 3.
3.8.2001, σ. 10.
20.8.2002, σ. 3.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Φεβρουαρίου 2003
σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Suomen Pankki
(2003/116/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
το πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 27.1,
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (η οποία αναφέρεται στο εξής ως «ΕΚΤ» της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς
ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Suomen
Pankki (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Οι λογαριασµοί της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήµατος ελέγχονται από ανεξάρτητους
εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ και εγκρίνει το Συµβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η θητεία του σηµερινού εξωτερικού ελεγκτή της ΕΚΤ λήγει
το 2003. Είναι, εποµένως, αναγκαίος ο διορισµός εξωτερικού ελεγκτή για το 2003 και εξής. Η θητεία του εξωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να είναι πενταετής.
Η σύµβαση του εξωτερικού ελεγκτή της Suomen Pankki
δεν ανανεώθηκε από το 2003 λόγω της αναµενόµενης για
τα µέσα του 2003 παύσης των δραστηριοτήτων του
ανωτέρω εξωτερικού ελεγκτή και της εφαρµοζόµενης πολιτικής που συνίσταται στη διοργάνωση σχετικών διαγωνισµών
σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίος ο διορισµός εξωτερικού ελεγκτή από το 2003. Η
θητεία του εξωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να είναι πενταετής.

(1) ΕΕ C 331 της 31.12.2002, σ. 56.

(4)

Ενδείκνυται να ακολουθηθεί η παραπάνω σύσταση της ΕΚΤ
και να εγκριθούν οι εξωτερικοί ελεγκτές τους οποίους αυτή
συνιστά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
1. Η KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft εγκρίνεται ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΚΤ
για τους ετήσιους λογαριασµούς για περίοδο πέντε ετών αρχής
γενοµένης από το οικονοµικό έτος 2003.
2. Η Ernst and Young Oy εγκρίνεται ως εξωτερικός ελεγκτής
της Suomen Pankki για τους ετήσιους λογαριασµούς για περίοδο
πέντε ετών αρχής γενοµένης από το οικονοµικό έτος 2003.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην ΕΚΤ.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
της 20ής Νοεµβρίου 2002
για καθορισµό των όρων και των προϋποθέσεων συµµετοχής της Βουλγαρίας
(2003/117/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
την ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας
της Βουλγαρίας, αφετέρου (1),
το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας (2) σχετικά µε
τη συµµετοχή της Βουλγαρίας σε κοινοτικά προγράµµατα, και ιδίως
τα άρθρα 1 και 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, η
Βουλγαρία δύναται να συµµετέχει σε κοινοτικά προγράµµατα-πλαίσιο, ειδικά προγράµµατα, σχέδια ή άλλες δράσεις
που αφορούν ευρύ φάσµα τοµέων.
Το άρθρο 1 προβλέπει επίσης ότι είναι δυνατόν να προστίθενται και άλλοι τοµείς κοινοτικών δραστηριοτήτων σε
αυτούς που ήδη απαριθµούνται.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, το
συµβούλιο σύνδεσης αποφασίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής της Βουλγαρίας στις δραστηριότητες
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου,

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.1994, σ. 3.
(2) ΕΕ L 317 της 30.12.1995, σ. 25.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η Βουλγαρία συµµετέχει στο κοινοτικό πρόγραµµα Fiscalis (καλούµενο εφεξής «το πρόγραµµα») σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτήµατα I και II, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει για την υπόλοιπη διάρκεια του
προγράµµατος. Εντούτοις, σε περίπτωση που η Κοινότητα αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια αυτή χωρίς ουσιαστική µεταβολή στο
πλαίσιο του προγράµµατος, η παρούσα απόφαση παρατείνεται αναλόγως και αυτοµάτως, εφόσον δεν την καταγγείλει κανένα µέρος.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της
από το συµβούλιο σύνδεσης.
Βρυξέλλες, 20 Νοεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
M. S. PASSY
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALIS
1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 888/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής
Μαρτίου 1998, σχετικά µε την έγκριση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για τη βελτίωση των συστηµάτων έµµεσης φορολογίας της εσωτερικής αγοράς (πρόγραµµα Fiscalis) (1), η συµµετοχή της Βουλγαρίας στο πρόγραµµα Fiscalis (καλούµενο
εφεξής «το πρόγραµµα»), πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία, το
πρόσθετο πρωτόκολλο και στον βαθµό που αυτό είναι δυνατό βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας για την έµµεση φορολογία.
Συνεπώς, η συµµετοχή της Βουλγαρίας στις δραστηριότητες του προγράµµατος υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4 (συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, εγχειρίδια και
οδηγοί) επιτρέπονται στο βαθµό που το καθιστούν δυνατό οι κοινοτικές διατάξεις περί έµµεσης φορολογίας,
— οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 (ανταλλαγές υπαλλήλων) και παράγραφος 2 (σεµινάρια) καθώς και αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 6 (κοινή πρωτοβουλία κατάρτισης) επιτρέπονται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα εν λόγω άρθρα,
— οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 (πολυµερείς έλεγχοι) δεν επιτρέπονται, εφόσον το κοινοτικό νοµικό πλαίσιο για τη συνεργασία στον εν λόγω τοµέα δυνάµει της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (2) και του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 218/1992 (3), ισχύει µόνο για τις χώρες που είναι κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή, αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων για σεµινάρια και ανταλλαγές που αφορούν υπαλλήλους της Βουλγαρίας είναι οι ίδιοι µε αυτούς που ισχύουν για τους υπαλλήλους των 15 εθνικών διοικήσεων
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το παράρτηµα II καθορίζει την οικονοµική συνεισφορά στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Βουλγαρία θα πρέπει να καταβάλλει για να καλύψει το κόστος που προκύπτει από τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα, για το
2002. Η επιτροπή σύνδεσης έχει το δικαίωµα να προσαρµόζει την εν λόγω συνεισφορά όταν κρίνεται απαραίτητο σύµφωνα
µε τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 109 παράγραφος 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου.
4. Εκπρόσωποι της Βουλγαρίας συµµετέχουν, ως παρατηρητές και για τα σηµεία που τους αφορούν, στη µόνιµη επιτροπή
διοικητικής συνεργασίας στον τοµέα των έµµεσων φόρων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της απόφασης
αριθ. 888/98/ΕΚ. Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της Βουλγαρίας κατά τη συζήτηση των
υπόλοιπων σηµείων καθώς και κατά τις ψηφοφορίες.
5. Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Βουλγαρία καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των υφιστάµενων
διατάξεων, για να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή όλων των επιλέξιµων προσώπων του προγράµµατος
που µετακινούνται µεταξύ της Βουλγαρίας και των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να συµµετάσχουν σε
δραστηριότητες που καλύπτονται από την απόφαση.
6. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος σύµφωνα µε την απόφαση αριθ.
888/98/ΕΟΚ, η συµµετοχή της Βουλγαρίας στο πρόγραµµα παρακολουθείται συνεχώς σε βάση εταιρικής σχέσης, µε τη συµµετοχή της Βουλγαρίας και της Επιτροπής. Η Βουλγαρία υποβάλλει στην Επιτροπή σχετικές εκθέσεις και θα συµµετέχει σε
άλλες ειδικές δραστηριότητες που καθορίζονται από την Κοινότητα για το σκοπό αυτό.
7. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τις συµβάσεις, τις υποβαλλόµενες εκθέσεις
και άλλες διοικητικές ρυθµίσεις του προγράµµατος, θα είναι µια από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
8. Η Κοινότητα και η Βουλγαρία δύνανται να τερµατίζουν δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης ανά πάσα στιγµή, εφόσον γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεσή τους δώδεκα µήνες νωρίτερα. Οι δραστηριότητες
που ευρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη στιγµή του τερµατισµού συνεχίζονται µέχρι την τελική ολοκλήρωσή τους, υπό τους
όρους που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

(1) ΕΕ L 126 της 28.4.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(3) ΕΕ L 24 της 1.2.1992, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALIS
1. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Βουλγαρίας προστίθεται στο ποσό το οποίο διατίθεται κάθε χρόνο από το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, µε στόχο την κάλυψη των χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων της Επιτροπής που απορρέουν από τις εργασίες οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν για την υλοποίηση, τη διαχείριση
και τη λειτουργία του προγράµµατος Fiscalis (καλούµενου εφεξής «το πρόγραµµα»).
2. Ο υπολογισµός της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς πραγµατοποιήθηκε µε βάση µια µέση ηµερήσια αποζηµίωση ύψους 146
ευρώ και έναν µέσο όρο εξόδων ταξιδιού ύψους 695 ευρώ, που αντιστοιχούν στο κόστος συµµετοχής σε σεµινάρια και
ανταλλαγές. Για τον υπολογισµό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Βουλγαρίας, θεωρήθηκε ότι η εν λόγω χώρα θα συµµετέχει, κατά µέσον όρο, σε 15 σεµινάρια και σε 20 ανταλλαγές ετησίως. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά είναι δυνατόν να
προσαρµόζεται στις αρχές κάθε έτους, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη ο πραγµατικός αριθµός δραστηριοτήτων στις
οποίες σχεδιάζει να συµµετάσχει η Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου έτους. Η προσαρµογή θα πραγµατοποιείται µέσω της προβλεπόµενης πρόσκλησης καταβολής κεφαλαίων που θα λαµβάνει η Βουλγαρία από την Επιτροπή, όπως
αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Η συνεισφορά της Βουλγαρίας θα ανέρχεται σε 94 984 ευρώ για κάθε έτος συµµετοχής, εκτός εάν ορισθεί άλλως σύµφωνα
µε τους όρους που προβλέπονται στο σηµείο 2. Από το ποσό αυτό, 6 214 ευρώ ή το 7 % του προσαρµοσµένου ποσού της
ετήσιας συνεισφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του σηµείου 2, καλύπτουν συµπληρωµατικό κόστος διοικητικής φύσεως που
σχετίζεται µε τη διαχείριση του προγράµµατος από την Επιτροπή και προκύπτει από τη συµµετοχή της Βουλγαρίας.
4. Ισχύει ο δηµοσιονοµικός κανονισµός της 21ης ∆εκεµβρίου 1977 ο οποίος εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της συνεισφοράς της Βουλγαρίας.
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή απευθύνει στη Βουλγαρία µια ή περισσότερες προσκλήσεις καταβολής των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στη συνεισφορά της στο κόστος των δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος. Η συνεισφορά εκφράζεται σε ευρώ και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασµό σε ευρώ της Επιτροπής.
Η Βουλγαρία καταβάλει τη συνεισφορά της στο ετήσιο κόστος δυνάµει της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε τις προσκλήσεις καταβολής κεφαλαίων και το αργότερο τρεις µήνες µετά την αποστολή των σχετικών προσκλήσεων. Οποιαδήποτε
καθυστέρηση της συνεισφοράς συνεπάγεται την καταβολή τόκου από τη Βουλγαρία επί του οφειλόµενου ποσού, από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας. Το επιτόκιο αντιστοιχεί στο επιτόκιο που εφαρµόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για τις πράξεις σε ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1,5 εκατοστιαίες µονάδες.
5. Οι ηµερήσιες αποζηµιώσεις ισχύουν για όλους τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα και καθορίζονται ανά χώρα από την Επιτροπή. Η Βουλγαρία λαµβάνει µια πρώτη προκαταβολή από την Επιτροπή στην αρχή κάθε έτους. Μια δεύτερη προκαταβολή
είναι δυνατόν να καταβάλλεται στα µέσα του έτους ανάλογα µε την πραγµατική συµµετοχή της Βουλγαρίας στις δραστηριότητες του προγράµµατος και µε την αναµενόµενη συµµετοχή µέχρι το τέλος του έτους. Η ενδιαφερόµενη βουλγαρική
υπηρεσία χρησιµοποιεί τις εν λόγω προκαταβολές για την πληρωµή των εισιτηρίων και των ηµερησίων αποζηµιώσεων των
βουλγάρων συµµετεχόντων.
6. Τα έξοδα ταξιδιού και ηµερήσιας αποζηµίωσης που απορρέουν από τη συµµετοχή εκπροσώπων και εµπειρογνωµόνων της
Βουλγαρίας ως παρατηρητών στις εργασίες της επιτροπής που αναφέρεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι, επιστρέφονται
από την Επιτροπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της
20.4.2001, σ. 1).

L 47/43

L 47/44

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

21.2.2003

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 4/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
της 20ής Νοεµβρίου 2002
για τροποποίηση, µέσω της σύστασης µεικτής συµβουλευτικής επιτροπής µεταξύ της Επιτροπής των
Περιφερειών και της βουλγαρικής επιτροπής συνδέσµου για τη συνεργασία µε την Επιτροπή των Περιφερειών, της απόφασης αριθ. 1/95 για την έκδοση του εσωτερικού κανονισµού του συµβουλίου σύνδεσης
(2003/118/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και
της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο
110,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

προσχώρησης, καθώς και για τον βαθµό προετοιµασίας των
βουλγαρικών περιφερειών και των τοπικών αρχών για τις εν
λόγω πολιτικές·
4. προώθηση πολυµερούς διαρθρωµένου διαλόγου µεταξύ α)
των βουλγαρικών περιφερειών και των τοπικών αρχών και β)
των περιφερειών και των τοπικών αρχών των κρατών µελών
της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας δικτύων σε
ειδικούς τοµείς, όπου οι άµεσες επαφές και η συνεργασία
µεταξύ των περιφερειών και των τοπικών αρχών της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και των κρατών µελών της ΕΕ θα
µπορούσαν να συµβάλλουν αποτελεσµατικότερα στην
επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων·

(1)

Ο διάλογος και η συνεργασία µεταξύ των περιφερειακών και
των τοπικών αρχών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας µπορούν να συµβάλλουν
σηµαντικά στην ανάπτυξη των σχέσεών τους και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

(2)

Κρίνεται σκόπιµο η συνεργασία αυτή να οργανωθεί στο
επίπεδο της Επιτροπής των Περιφερειών, αφενός, και της
βουλγαρικής επιτροπής συνδέσµου για τη συνεργασία µε
την Επιτροπή των Περιφερειών, αφετέρου, µε τη σύσταση
µεικτής συµβουλευτικής επιτροπής.

5. διοργάνωση τακτικών ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά µε
τη διαπεριφερειακή συνεργασία µεταξύ των περιφερειακών
και των τοπικών αρχών της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας
και των κρατών µελών·

(3)

Συνεπώς, ο εσωτερικός κανονισµός του συµβουλίου σύνδεσης, ο οποίος θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1/95 (2),
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

6. ενθάρρυνση της ανταλλαγής εµπειρίας και γνώσης στον
τοµέα της περιφερειακής πολιτικής και των διαρθρωτικών
παρεµβάσεων µεταξύ α) των βουλγαρικών περιφερειών και
των τοπικών αρχών και β) των περιφερειών και των τοπικών
αρχών των κρατών µελών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την τεχνογνωσία και τις τεχνικές για την προετοιµασία περιφερειακών και τοπικών σχεδίων ή στρατηγικών ανάπτυξης και
την αποτελεσµατικότερη χρήση των διαρθρωτικών ταµείων·

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Στον εσωτερικό κανονισµό του Συµβουλίου Σύνδεσης προστίθενται
τα ακόλουθα άρθρα:

7. παροχή συνδροµής προς τις βουλγαρικές περιφερειακές και
τοπικές αρχές, µέσω ανταλλαγής πληροφοριών για την
πρακτική εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας σε όλες
τις πτυχές της ζωής, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

«Άρθρο 15
Συνίσταται µεικτή συµβουλευτική επιτροπή (εφεξής αποκαλούµενη “επιτροπή”) η οποία έχει ως καθήκον να συνδράµει το
συµβούλιο σύνδεσης στην προώθηση του διάλογου και της
συνεργασίας µεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας.
Ο εν λόγω διάλογος και συνεργασία αποβλέπουν, ιδίως, στα
εξής:
1. προετοιµασία των βουλγαρικών περιφερειών και των
τοπικών αρχών να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της µελλοντικής ιδιότητας του µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
2. προετοιµασία των βουλγαρικών περιφερειών και των
τοπικών αρχών να συµµετάσχουν στις εργασίες της Επιτροπής των Περιφερειών, µετά την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας·
3. ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα τρέχοντα θέµατα
αµοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδίως για την πορεία της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ και της διαδικασίας της
(1) ΕΕ L 358 της 31.12.1994, σ. 3.
(2) ΕΕ L 255 της 25.10.1995, σ. 19.

8. συζήτηση οιουδήποτε άλλου σχετικού θέµατος που προτείνει κάθε πλευρά στο πλαίσιο της εφαρµογής της ευρωπαϊκής συµφωνίας και της προενταξιακής στρατηγικής.

Άρθρο 16
Η επιτροπή απαρτίζεται από οκτώ αντιπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών, αφενός, και οκτώ αντιπροσώπους της
βουλγαρικής επιτροπής συνδέσµου για τη συνεργασία µε την
Επιτροπή των Περιφερειών, αφετέρου. ∆ιορίζεται ισοδύναµος
αριθµός αναπληρωµατικών µελών.
Η επιτροπή ασκεί τις δραστηριότητές της βάσει διαβουλεύσεων
µε το συµβούλιο σύνδεσης ή, µε δική της πρωτοβουλία, όσον
αφορά την προώθηση του διαλόγου µεταξύ των περιφερειακών
και τοπικών αρχών.
Η επιτροπή µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς το συµβούλιο σύνδεσης.
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Η επιλογή των µελών πραγµατοποιείται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε η επιτροπή να αντανακλά όσο το δυνατό πιο πιστά τα
διάφορα επίπεδα των περιφερειακών και τοπικών αρχών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Η επιτροπή συνέρχεται κατά διαστήµατα, τα οποία καθορίζει η
ίδια στον εσωτερικό της κανονισµό.
Η επιτροπή συµπροεδρεύεται από ένα µέλος της Επιτροπής των
Περιφερειών και από ένα µέλος της βουλγαρικής επιτροπής
συνδέσµου για τη συνεργασία µε την Επιτροπή των Περιφερειών.
Άρθρο 17
Η Επιτροπή των Περιφερειών αφενός, και η βουλγαρική επιτροπή συνδέσµου για τη συνεργασία µε την Επιτροπή των Περιφερειών, αφετέρου, αναλαµβάνουν, εκάστη, τις αντίστοιχες
δαπάνες που συνεπάγεται η συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις
της επιτροπής, τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και παραµονής, όσο και τα ταχυδροµικά έξοδα και τα
έξοδα τηλεπικοινωνιών.

L 47/45

Τα έξοδα διερµηνείας κατά τις συνεδριάσεις και τα έξοδα
µετάφρασης και αναπαραγωγής εγγράφων επιβαρύνουν την
Επιτροπή των Περιφερειών, µε εξαίρεση τα έξοδα διερµηνείας ή
µετάφρασης προς ή από τα βουλγαρικά, τα οποία επιβαρύνουν
τη βουλγαρική επιτροπή συνδέσµου για τη συνεργασία µε την
Επιτροπή των Περιφερειών.
Οι λοιπές δαπάνες σχετικά µε την υλική οργάνωση των συνεδριάσεων επιβαρύνουν το µέρος που φιλοξενεί τις συνεδριάσεις.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά την ηµεροµηνία της εκδόσεώς της.
Βρυξέλλες, 20 Νοεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
M. S. PASSY
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής 97/634/ΕΚ για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν σε σχέση µε τις διαδικασίες αντιντάµπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά
τις εισαγωγές σολοµού Ατλαντικού εκτροφής, καταγωγής Νορβηγίας
(2003/119/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Παράλληλα, µε την απόφαση 97/634/EΚ (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/743/ΕΚ (10), η
Επιτροπή απεδέχθη τις αναλήψεις υποχρεώσεων 190
νορβηγών εξαγωγέων, και οι εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος που πραγµατοποίησαν οι εταιρείες αυτές στην Κοινότητα απαλλάχθηκαν από τους εν λόγω δασµούς αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικούς δασµούς.

(4)

Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1890/97 και (ΕΚ) αριθ. 1891/97
αντικαταστάθηκαν εν συνεχεία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
772/1999 του Συµβουλίου (11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1593/2002 (12), µετά
την τροποποίηση της µορφής του δασµών.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 8,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλίου, της 6ης
Οκτωβρίου 1997, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο επιδοτήσεων εκ µέρους χωρών µη µελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1973/2002 (4) και ιδίως το άρθρο 13,
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή,

Β. NEOI EΞΑΓΩΓΕΙΣ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
1. Επανεξέταση νέου εξαγωγέα
Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Στις 31 Αυγούστου 1996, η Επιτροπή ανήγγειλε, µε δύο
χωριστές ανακοινώσεις που δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την έναρξη διαδικασίας αντιντάµπινγκ (5) και διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων (6) όσον αφορά τις εισαγωγές σολοµού Ατλαντικού
εκτροφής (το «υπό εξέταση προϊόν»), καταγωγής Νορβηγίας.

(2)

Αυτές οι διαδικασίες κατέληξαν στην επιβολή δασµών
αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικών δασµών, δυνάµει των
κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1890/97 (7) και
(ΕΚ) αριθ. 1891/97 (8), για να εξουδετερωθούν οι ζηµιογόνες επιπτώσεις του ντάµπινγκ και των επιδοτήσεων.

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

ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.
ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1.
ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1.
ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 4.
ΕΕ C 253 της 31.8.1996, σ. 18.
ΕΕ C 253 της 31.8.1996, σ. 20.
ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 1.
ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 19.

(5)

Από την αρχική επιβολή οριστικών δασµών αντιντάµπινγκ
και αντισταθµιστικών δασµών, ορισµένες νορβηγικές εταιρείες αναγγέλθηκαν στην Επιτροπή, ισχυριζόµενες ότι είναι
νέοι εξαγωγείς, και ζήτησαν, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 772/1999, σε συνδυασµό µε το
άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/
96 και το άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2026/97,
να επεκταθεί σε αυτές η απαλλαγή από τους δασµούς.

(6)

Εν προκειµένω, δύο από τους εξαγωγείς αυτούς, οι Vestmar
AS, Gaia Seaford AS και Polar Quality AS, απέδειξαν ότι
δεν είχαν εξαγάγει το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα
κατά την περίοδο της έρευνας, η οποία οδήγησε στους
ισχύοντες δασµούς αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικούς
δασµούς.

(9) ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 81.
(10) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 51.
(11) ΕΕ L 101 της 16.4.1999, σ. 1.
(12) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 22.
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(7)

(8)

(9)

(10)
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Οι εταιρείες απέδειξαν επιπλέον ότι δεν συνδέονταν µε καµία
από τις εταιρείες στη Νορβηγία, στις οποίες έχουν επιβληθεί
δασµοί αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικοί δασµοί. Επιπλέον,
προσκόµισαν αποδεικτικά στοιχεία για το ότι είχαν αναλάβει
αµετάκλητες συµβατικές υποχρεώσεις για εξαγωγή σηµαντικής ποσότητας του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα.
Oι εταιρείες πρότειναν αναλήψεις υποχρεώσεων όµοιες µε
αυτές που είχαν γίνει ήδη αποδεκτές από άλλες νορβηγικές
εταιρείες που εξάγουν σολοµό Ατλαντικού εκτροφής, καταγωγής Νορβηγίας, και συνεπώς συµφώνησαν µεταξύ άλλων
να τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα τιµών (ΕΕΤ) που έχουν καθοριστεί και να παρέχουν στην Επιτροπή τακτικές και λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις εξαγωγές τους στην Κοινότητα.
∆εδοµένου ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων που προτείνουν
οι ενδιαφερόµενες εταιρίες µπορούν να παρακολουθούνται
από την Επιτροπή, µε τον ίδιο τρόπο όπως και οι ήδη
ισχύουσες, και εξουδετερώνουν τις ζηµιογόνες συνέπειες του
ντάµπινγκ και των επιδοτήσεων, οι προτάσεις γίνονται
δεκτές. Οι εταιρείες ενηµερώθηκαν σχετικά µε τα ουσιώδη
πραγµατικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων
έγινε αποδεκτή η αποδοχή αυτή.
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food Maloy AS δεν ήταν πλέον σκόπιµη και ότι η εν λόγω
επωνυµία θα πρέπει να διαγραφεί από τον προαναφερθέντα
κατάλογο εταιρειών από τις οποίες γίνονται αποδεκτές
αναλήψεις υποχρεώσεων.
(13)

Η Επιτροπή, κατόπιν εξέτασης, θεωρεί ότι όλες οι αιτήσεις
µπορεί να γίνουν δεκτές, δεδοµένου ότι οι σχετικές τροποποιήσεις δεν επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές οι οποίες θα
απαιτούσαν επανεκτίµηση του ντάµπινγκ ή των επιδοτήσεων,
ούτε οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν το σκεπτικό στο οποίο
βασίστηκε η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης.

(14)

Εποµένως, οι επωνυµίες Arctic Group International και
Fjord Seafood Midt-Norge AS θα πρέπει να γίνουν Arctic
Group Maritime AS και Fjord Seafood Norway AS αντίστοιχα στον κατάλογο των εταιρειών από τις οποίες γίνονται
αποδεκτές οι αναλήψεις υποχρεώσεων στο παράρτηµα της
απόφασης 97/634/EΚ και η επωνυµία Fjord Seafood Maloy
AS θα διαγραφεί από τον κατάλογο.

3. Εθελοντική ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης
(15)

Παρά το γεγονός ότι επί του παρόντος τελούν υπό ενδιάµεση επανεξέταση τα µέτρα αντιντάµπινγκ και κατά των επιδοτήσεων, οι επωνυµίες Vestmar AS, Gaia Seafood AS και
Polar Quality AS πρέπει εντούτοις να προστεθούν στον
κατάλογο των εταιρειών των οποίων οι προτάσεις ανάληψης
υποχρέωσης γίνονται αποδεκτές, στο παράρτηµα της απόφασης 97/634/ΕΚ.

Μετά από αλλαγές όσον αφορά τις εµπορικές της δραστηριότητες, η εταιρεία Timar Seafood AS (ανάληψη υποχρέωσης αριθ. 1/180, πρόσθετος κωδικός Taric 8294)
πληροφόρησε την Επιτροπή ότι επιθυµούσε την ανάκληση
της ανάληψης υποχρέωσής της. Συνεπώς, η επωνυµία της εν
λόγω εταιρείας πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο των
εταιρειών των οποίων οι αναλήψεις υποχρεώσεων έχουν γίνει
αποδεκτές στο παράρτηµα της απόφασης 97/634/EΚ.

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΦΑΣΗΣ 97/634/ΕΚ

2. Αλλαγές επωνυµίας
(11)

(12)

Ένας νορβηγός εξαγωγέας που ανέλαβε υποχρέωση, η εταιρεία Arctic Group International (ανάληψη υποχρέωσης
αριθ. 1/11, πρόσθετος κωδικός Taric 8109), πληροφόρησε
την Επιτροπή ότι έγινε αναδιοργάνωση του οµίλου εταιρειών
στον οποίον ανήκε και ότι υπεύθυνη για τις εξαγωγές προς
την Κοινότητα ήταν πλέον µια άλλη εταιρεία του οµίλου.
Συνεπώς, η Arctic Group International ζήτησε να αντικατασταθεί η επωνυµία της από την επωνυµία Arctic Group
Maritime AS στον κατάλογο των εταιρειών για τις οποίες
έχουν γίνει αποδεκτές οι αναλήψεις υποχρεώσεων σύµφωνα
µε το παράρτηµα της απόφασης 97/634/ΕΚ.
Μια άλλη νορβηγική εταιρεία, η Fjord Seafood Midt-Norge
AS (ανάληψη υποχρέωσης 1/101, πρόσθετος κωδικός Taric
8207) πληροφόρησε την Επιτροπή ότι µετονοµάστηκε Fjord
Seafood Norway AS. Έτσι, η επωνυµία της εν λόγω εταιρείας πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο των εταιρειών
των οποίων οι αναλήψεις υποχρεώσεων έχουν γίνει αποδεκτές στο παράρτηµα της απόφασης 97/634/EΚ. Η εταιρεία ενηµέρωσε ήδη την Επιτροπή ότι µια συνδεδεµένη εταιρεία, η Seafood Maloy AS (aνάληψη υποχρέωσης αριθ. 1/
62, Πρόσθετος Κωδικός Taric 8304), συγχωνεύτηκε µε
αυτήν και ότι η υποχρέωση που είχε προτείνει η Fjord Sea-

ΑΠΟ-

(16)

Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο
κατάλογος των εταιρειών των οποίων οι αναλήψεις υποχρεώσεων έχουν γίνει αποδεκτές στο παράρτηµα της απόφασης
97/634/ΕΚ.

(17)

Ζητήθηκε η γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής η οποία
δεν προέβαλε αντιρρήσεις.

(18)

Για λόγους διαφάνειας, δηµοσιεύεται ενηµερωµένη εκδοχή
του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης, στην οποία
αναφέρονται όλοι οι εξαγωγείς για τους οποίους ισχύουν
αναλήψεις υποχρεώσεων.

(19)

Παράλληλα µε την παρούσα απόφαση, το Συµβούλιο, µε
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 321/2002 (1) απήλλαξε από τους
δασµούς αντιντάµπινγκ και κατά των επιδοτήσεων τη Vestmar AS, Gaia Seafood AS και Polar Quality AS, άλλαξε
τις επωνυµίες των Arctic Group International και Fjord
Seafood Midt-Norge AS σε Arctic Group Maritime AS
και Fjord Seafood Norway AS αντίστοιχα, ανακάλεσε την
απαλλαγή από τους δασµούς αντιντάµπινγκ και κατά των
επιδοτήσεων διαγράφοντας τις επωνυµίες Fjord Seafood
Maloy AS και Timar Seafood AS, τροποποιώντας το
παράρτηµα του κανονισµού (EΚ) αριθ. 772/1999,

(1) Βλέπε σελίδα 3 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Άρθρο 3

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Γίνονται αποδεκτές οι αναλήψεις υποχρεώσεων που πρότειναν η
Vestmar AS, Gaia Seafood AS και Polar Quality AS σχετικά µε
τις διαδικασίες αντιντάµπινγκ και κατά των επιδοτήσεων για τις εισαγωγές σολοµού Ατλαντικού εκτροφής, καταγωγής Νορβηγίας.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2003.

Άρθρο 2

Για την Επιτροπή

Το παράρτηµα της απόφασης 97/634/ΕΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.

Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ
Ανάληψη υποχρέωσης αριθ.

Επωνυµία εταιρείας

Πρόσθετος κωδικός Taric

3

Rosfjord Seafood AS

8325

7

Aqua- Export A/S

8100

8

Aqua Partner A/S

8101

11

Arctic Group Maritime AS

8109

13

Artic Superior A/S

8111

15

A/S Aalesundfisk

8113

16

Austevoll Eiendom AS

8114

17

A/S Keco

8115

20

A/S Refsnes Fiskeindustri

8118

21

A/S West Fish Ltd

8119

22

Midnor Processing AS

8120

24

Atlantic Seafood A/S

8122

26

Rossa Salmon AS

8124

27

Brødrene Aasjord A/S

8125

31

Christiansen Partner A/S

8129

32

Clipper Seafood A/S

8130

33

Coast Seafood A/S

8131

35

Dafjord Laks A/S

8133

39

Domstein Fish A/S

8136

41

Ecco Fisk & Delikatesse

8138

42

Edvard Johnsen A/S

8139

43

Fjord Marin Sales AS

8140

44

Euronor AS

8141

46

Fiskeforsyningen AS

8143

47

Fjord Aqua Group AS

8144

48

Fjord Trading Ltd AS

8145

50

Fossen AS

8147

51

Fresh Atlantic AS

8148

52

Fresh Marine Company AS

8149

56

Gje-Vi AS

8153

58

Grieg Seafood AS

8300

61

Hallvard Lerøy AS

8303

66

Marine Harvest Norway AS

8159
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Ανάληψη υποχρέωσης αριθ.

Επωνυµία εταιρείας

21.2.2003
Πρόσθετος κωδικός Taric

67

Hydrotech-gruppen AS

8428

72

Inter Sea AS

8174

75

Janas A/S

8177

76

Joh. H. Pettersen

8178

79

Karsten J. Ellingsen AS

8181

82

Labeyrie Norge AS

8184

83

Lafjord Group AS

8185

85

Leica Fiskeprodukter

8187

87

Lofoten Seafood Export AS

8188

92

Marine Seafood AS

8196

96

Memo Food AS

8200

98

Misundfisk AS

8202

100

Naco Trading AS

8206

101

Fjord Seafood Norway AS

8207

104

Nergård AS

8210

105

Nils Williksen AS

8211

107

Nisja Trading AS

8213

108

Nor-Food AS

8214

112

Nordreisa Laks AS

8218

114

Norfi Produkter AS

8227

115

Norfood Group AS

8228

119

Norsk Akvakultur AS

8232

120

Norsk Sjømat AS

8233

122

Nortrade AS

8308

123

Norway Royal Salmon Sales AS

8309

124

Norway Royal Salmon AS

8312

126

Frionor AS

8314

128

Norwell AS

8316

137

Pan Fish Sales AS

8242

140

Polar Salmon AS

8247

141

Prilam Norvège AS

8248

142

Pundslett Fisk

8251

144

Olsen Seafood AS

8254

145

Marine Harvest Rogaland AS

8256

146

Rørvik Fisk- og fiskematforretning AS

8257

147

Saga Lax Norge AS

8258
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Επωνυµία εταιρείας
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Πρόσθετος κωδικός Taric

148

Prima Nor AS

8259

153

Scanfood AS

8264

154

Sea Eagle Group AS

8265

155

Sea Star International AS

8266

156

Sea Bell Salmon AS

8267

158

Seacom AS

8269

160

Seafood Farmers of Norway Ltd AS

8271

161

Seanor AS

8272

162

Sekkingstad AS

8273

164

Sirena Norway AS

8275

165

Kinn Salmon AS

8276

167

Fjord Seafood Sales AS

8278

168

SMP Marine Produkter AS

8279

172

Stjernelaks AS

8283

174

Stolt Sea Farm AS

8285

175

Storm Company AS

8286

176

Superior AS

8287

178

Terra Seafood AS

8289

182

Torris Products Ltd AS

8298

183

Troll Salmon AS

8317

188

Vikenco AS

8322

189

Wannebo International AS

8323

190

West Fish Norwegian Salmon AS

8324

193

F. Uhrenholt Seafood Norway AS

A033

195

Polaris Seafood AS

A035

196

Scanfish AS

A036

197

Normarine AS

A049

199

Emborg Foods Norge AS

A157

200

Helle Mat AS

A158

201

Norsea Food AS

A159

202

Salmon Company Fjord Norway AS

A160

203

Stella Polaris AS

A161

204

First Salmon AS

A205

205

Norlaks A/S

A206

206

Atlantis AS

A257

207

Cape Fish AS

A258
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Επωνυµία εταιρείας

21.2.2003
Πρόσθετος κωδικός Taric

208

Athena Seafoods AS

A379

209

Norsk Havfisk AS

A380

210

Rodé Vis International AS

A381

211

Seaborn AS

A382

212

Triton AS

A383

213

Nordlaks Produkter AS

A386

214

Codfarms AS

A400

215

Vestmar AS

A416

216

Gaia Seafood AS

A417

217

Polar Quality AS

A418»
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2003
για την προστασία και την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την έκθεση λόγω της συνεχιζόµενης
µόλυνσης µε ραδιενεργό καίσιο ορισµένων άγριων εδώδιµων προϊόντων ως συνέπεια του ατυχήµατος
στον πυρηνικό σταθµό ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνοµπίλ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 510]
(2003/120/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1661/1999 της Επιτροπής, της
27ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συµβουλίου σχετικά µε τους όρους εισαγωγής γεωργικών
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών µετά το ατύχηµα στον
πυρηνικό σταθµό του Τσερνοµπίλ (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1608/2002 (5),
µεταξύ άλλων εισήγαγε ειδικούς όρους που ενισχύουν τους
ελέγχους στις εισαγωγές ακαλλιέργητων µανιταριών από
αρκετές τρίτες χώρες.

(7)

Τα κράτη µέλη εφήρµοσαν και εξακολουθούν να εφαρµόζουν όταν χρειάζεται παρόµοιους ελέγχους και όρους για τη
διάθεση στην αγορά τροφίµων που προέρχονται από τις
εθνικές τους αγροτοβιοµηχανικές αλυσίδες εφοδιασµού µε
τρόφιµα, ιδίως όσον αφορά το κρέας προβάτων και ταράνδων.

(8)

Τα µέτρα που εφαρµόζονται στις επικράτειες των κρατών
µελών απορρέουν από τις υφιστάµενες νοµικές υποχρεώσεις
που αναφέρονται στην οδηγία 96/29/Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισµό των
βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας
των εργαζοµένων και του πληθυσµού από τους κινδύνους
που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (6) και στα
άρθρα 35 και 36 της συνθήκης Ευρατόµ.

(9)

Τα φυσικά και τα ηµιφυσικά οικοσυστήµατα, όπως τα δάση
και οι δασώδεις περιοχές, γενικά αποτελούν το φυσικό
περιβάλλον των άγριων θηραµάτων, των βατόµουρων, και
των µανιταριών και τα οικοσυστήµατα αυτά τείνουν να
διατηρούν το ραδιενεργό καίσιο σε µια κυκλική ανταλλαγή
ανάµεσα στα ανώτερα στρώµατα του εδάφους (απορριµµατική στιβάδα), τα βακτήρια, τη µικροπανίδα, τη µικροχλωρίδα και τη βλάστηση. Επιπλέον, το έδαφος των οικοσυστηµάτων αυτών που αποτελείται κατά το µεγαλύτερο
µέρος από οργανικό υλικό τείνει να αυξάνει τη βιολογική
διαθεσιµότητα του ραδιενεργού καισίου.

(10)

Τα φυτά του δάσους που ενδέχεται να καταναλωθούν από
τον άνθρωπο είναι τα εδώδιµα είδη φρούτων, ιδίως τα άγρια
βατόµουρα όπως τα µύρτιλλα (bilberries), τα άγρια βατόµουρα (cloudberries), τα φίγγια (cranberries), τα σµέουρα
(raspberries), τα βατόµουρα (blackberries) και οι άγριες
φράουλες. Οι τάσεις της µόλυνσης µε ραδιενεργό καίσιο
στα άγρια βατόµουρα δείχνουν ότι η µόλυνση µειώνεται
αργά ή παρέµεινε σταθερή ιδίως στα πολυετή είδη, από το
ατύχηµα του Τσερνοµπίλ.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφος 1 και το άρθρο
124, δεύτερη περίπτωση,
τη γνώµη της οµάδας εµπειρογνωµόνων που όρισε η επιστηµονική
και τεχνική επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 31 της συνθήκης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ύστερα από το ατύχηµα στον πυρηνικό σταθµό ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνοµπίλ στις 26 Απριλίου 1986, σηµαντικές ποσότητες ραδιενεργών υλικών διέφυγαν στην ατµόσφαιρα.

(2)

Η επίπτωση ραδιενεργού καισίου από το ατύχηµα στον
πυρηνικό σταθµό ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνοµπίλ έχει
πλήξει ευρύ φάσµα τρίτων χωρών.

(3)

Σηµαντική επίπτωση έχει πλήξει τµήµατα της επικράτειας
αρκετών κρατών µελών και χωρών που είναι υποψήφιες για
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 737/90 του Συµβουλίου, της
22ας Μαρτίου 1990, σχετικά µε τους όρους εισαγωγής
γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών µετά από το
ατύχηµα στον πυρηνικό σταθµό του Τσερνοµπίλ (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
612/2000 (2), καθόρισε για τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή, ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα για το ραδιενεργό καίσιο
µε τα οποία πρέπει να συµµορφώνονται οι εισαγωγές και σε
σχέση µε τα οποία διενεργούν ελέγχους τα κράτη µέλη.

(5)

Σε δήλωσή τους προς το Συµβούλιο στις 12 Μαΐου του
1986 σχετικά µε την έκδοση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1707/86 του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1986, σχετικά
µε τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής
τρίτων χωρών µετά από το ατύχηµα στον πυρηνικό σταθµό
του Τσερνοµπίλ (3), τα κράτη µέλη δεσµεύτηκαν να εφαρµόσουν τα ίδια ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα στο ενδοκοινοτικό
εµπόριο.

(1) ΕΕ L 82 της 29.3.1990, σ. 1.
(2) ΕΕ L 75 της 24.3.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 146 της 31.5.1986, σ. 88.

(4) ΕΕ L 197 της 29.7.1999, σ. 17.
(5) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 7.
(6) ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.
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Πολλά είδη εδώδιµων άγριων µανιταριών (κανθαρέλλοι,
βολέτοι, κολλυβίες και άλλα γνωστά εδώδιµα µανιτάρια),
λόγω της επίδρασης της φύσης των δασικών εδαφών στη
διαθεσιµότητα του ραδιενεργού καισίου, εξακολουθούν να
αναπτύσσουν επίπεδα ραδιενεργού καισίου που υπερβαίνουν
τα 600 Bq/kg. Τα µανιτάρια των ειδών που συµβιώνουν µε
δέντρα (µυκόρριζα) και έχουν µυκήλιο που αναπτύσσεται σε
βάθος (π.χ. το Boletus edulis) επηρεάστηκαν πολύ αργότερα
από την εναπόθεση και σήµερα παρουσιάζουν πολύ υψηλά
επίπεδα µόλυνσης µε ραδιενεργό καίσιο.

Η µόλυνση µε ραδιενεργό καίσιο επηρεάζει επίσης ζωικά
είδη όπως άγρια θηράµατα και σαρκοβόρα ψάρια του
γλυκού νερού από λίµνες σε περιοχές µε την υψηλότερη
απόθεση. Μάλιστα, η παρουσία πολύ µολυσµένων ειδών στο
διαιτολόγιο (λειχήνες, βρύα, και ιδίως ορισµένα είδη µανιταριών) συνεισφέρει σαφώς στην αύξηση της µόλυνσης των
άγριων θηραµάτων που τα καταναλώνουν.

Υποθέτουµε ότι η διάρκεια της µόλυνσης µε ραδιενεργό
καίσιο ύστερα από το ατύχηµα του Τσερνοµπίλ αρκετών
προϊόντων που προέρχονται από είδη που ζουν και µεγαλώνουν σε δάση και σε άλλα φυσικά και ηµιφυσικά οικοσυστήµατα ουσιαστικά συνδέεται µε το φυσικό χρόνο ηµιζωής
του ραδιονουκλεϊδίου αυτού που είναι περίπου 30 έτη και
εποµένως δεν θα παρατηρηθεί καµία αισθητή αλλαγή όσον
αφορά τη µόλυνση µε ραδιενεργό καίσιο των προϊόντων
αυτών κατά τις επόµενες δεκαετίες.

(14)

Τα τελευταία έτη, στοιχεία που παρείχαν ορισµένα κράτη
µέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξαν ότι υπήρχαν υψηλά
επίπεδα ραδιενεργού καισίου στα άγρια θηράµατα, τα βατόµουρα, τα µανιτάρια και τα σαρκοβόρα ψάρια που ζουν σε
λίµνες.

(15)

Η συχνότητα εµφάνισης κρέατος αγρίων θηραµάτων που
υπερβαίνει τα 600 Bq/kg ραδιενεργού καισίου µειώνεται
αργά, µε εξαίρεση τους αγριόχοιρους. Μη αµελητέες
ποσότητες κρέατος αγρίων θηραµάτων που προέρχονται από
ορισµένα τµήµατα της επικράτειας αρκετών κρατών µελών
και υποψήφιων χωρών εξακολουθούν να υπερβαίνουν τα
παραπάνω όρια.

(16)

(17)

Σε ορισµένες περιφέρειες της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας
της Γερµανίας τα επίπεδα του ραδιενεργού καισίου στο
κρέας αγριόχοιρων µπορεί να είναι δέκα ή περισσότερες
φορές υψηλότερο από τα επίπεδα στα ζαρκάδια ή τα ελάφια.
Για παράδειγµα, η συχνότητα εµφάνισης αγριόχοιρων που
υπερβαίνουν τα 600 Bq/kg ραδιενεργού καισίου αυξάνεται
διαρκώς από το 1996 και ήταν περίπου 51 % το 1999 µε
κορυφοτιµές που υπερέβαιναν τα 10 000 Bq/kg.

Μπορεί να υποτεθεί ότι περιοχές της επικράτειας αρκετών
από τα άλλα κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες, οι οποίες
παρουσιάζουν παρόµοια επίπεδα απόθεσης ραδιενεργού καισίου θα έχουν επίπεδα µόλυνσης στο κρέας αγρίων θηραµάτων, και ιδίως του αγριόχοιρου συγκρίσιµα µε εκείνα της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας.
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(18)

Πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι συγκεντρώσεις
ραδιενεργού καισίου παραµένουν υψηλές στα σαρκοβόρα
ψάρια του γλυκού νερού από λίµνες σε περιοχές µε την
υψηλότερη απόθεση, µε τιµές αιχµής που υπερβαίνουν τα
10 000 Bq/kg στο λούσο και τα 5 000 Bq/kg στην πέρκα.

(19)

Η τοποθέτηση στην αγορά εδώδιµων άγριων προϊόντων δεν
γίνεται αναγκαστικά µέσω των αγροτοβιοµηχανικών αλυσίδων εφοδιασµού, εποµένως η παρακολούθηση και οι έλεγχοι που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία µπορούν
να παρακάµπτονται.

(20)

Τα κράτη µέλη έχουν ενηµερώσει τον πληθυσµό σχετικά µε
τον κίνδυνο για την υγεία που απορρέει από την κατανάλωση ορισµένων κατηγοριών τροφίµων ως συνέπεια του
ατυχήµατος του Τσερνοµπίλ. Η ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά µε τη συνεχιζόµενη µόλυνση των άγριων εδώδιµων
προϊόντων τείνει να µειωθεί.

(21)

Αν και η επίπτωση της µόλυνσης των άγριων προϊόντων
στην υγεία του κοινού γενικά είναι πολύ χαµηλή, ο κίνδυνος
για την υγεία των ατόµων που καταναλώνουν µεγάλες
ποσότητες παρόµοιων προϊόντων από τις πληγείσες περιοχές
δεν είναι αµελητέος, και εποµένως είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τους κινδύνους αυτούς.

(22)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002,
για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό
διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (1) έχει
θεσπίσει σύστηµα για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών.
Είναι απαραίτητο να χρησιµοποιείται το σύστηµα αυτό για
την ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στα κράτη µέλη σχετικά µε τις καταγραµµένες περιπτώσεις υπέρβασης των
ανώτατων επιτρεπτών επιπέδων,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

1. Για το σκοπό της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, τα
κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα όσον αφορά το καίσιο
134 και 137 που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισµού
(EΟΚ) αριθ. 737/90 τηρούνται στην Κοινότητα για την
τοποθέτηση στην αγορά άγριων θηραµάτων, άγριων βατόµουρων, άγριων µανιταριών και σαρκοβόρων ψαριών από λίµνες.
2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τον πληθυσµό, στις περιοχές που
υπάρχει ενδεχόµενο τα προϊόντα αυτά να υπερβαίνουν τα
ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα, σχετικά µε τον ενεχόµενο κίνδυνο
για την υγεία.
(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
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3. Tα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη σχετικά µε τις καταγραµµένες περιπτώσεις παρόµοιων προϊόντων που τοποθετήθηκαν στην κοινοτική αγορά και τα οποία υπερέβαιναν τα ανώτατα
επιτρεπτά επίπεδα µέσω του κοινοτικού συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης που καθορίζεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 178/2002.
4. Tα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη όσον αφορά τα µέτρα που λαµβάνουν σε
σχέση µε την παρούσα σύσταση.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Φεβρουαρίου 2003
για τον καθορισµό οικολογικών κριτηρίων για την απονοµή του κοινοτικού οικολογικού σήµατος σε
ηλεκτρικές σκούπες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 114]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/121/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για ένα αναθεωρηµένο κοινοτικό σύστηµα απονοµής οικολογικού σήµατος (1),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Άρθρο 2
Στην κατηγορία προϊόντων «ηλεκτρικές σκούπες» περιλαµβάνονται
όλες οι αυτόνοµες ηλεκτρικές σκούπες, όπως οι σκούπες µε κάδο
και οι ορθίου τύπου, οι οποίες έχουν ικανότητα αναρρόφησης
σκόνης από επιφάνειες 10 m2 τουλάχιστον ανά χρήση.
Σε αυτή την κατηγορία προϊόντων δεν περιλαµβάνονται οι ηλεκτρικές σκούπες χωρίς καλώδιο ή µπαταρίας και αυτές που αποτελούν τµήµα ενός κεντρικού συστήµατος καθαρισµού.

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει ότι το κοινοτικό οικολογικό σήµα µπορεί να απονέµεται σε προϊόν
του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι τέτοια ώστε να συµβάλλουν σηµαντικά σε βελτιώσεις οικολογικών παραµέτρων
καθοριστικής σηµασίας.

Για διοικητικούς σκοπούς, οι ηλεκτρικές σκούπες χαρακτηρίζονται
µε τον κωδικό αριθµό «23».

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει ότι καθορίζονται κριτήρια οικολογικής σήµανσης ανά κατηγορία
προϊόντων.

Άρθρο 4

(3)

Τα προβλεπόµενα στην παρούσα απόφαση µέτρα βασίζονται
στα σχέδια κριτηρίων που έχει αναπτύξει το Συµβούλιο
οικολογικής σήµανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο
έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1980/2000.

(4)

Τα προβλεπόµενα στην παρούσα απόφαση µέτρα είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 17 του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1980/2000,

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Απριλίου 2003 έως τις 31
Μαρτίου 2007. Εάν στις 31 Μαρτίου 2007 δεν έχουν θεσπιστεί
αναθεωρηµένα κριτήρια, η παρούσα απόφαση θα ισχύει έως τις 31
Μαρτίου 2008.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Προκειµένου να απονεµηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήµα δυνάµει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, µια ηλεκτρική σκούπα
πρέπει να περιλαµβάνεται στην κατηγορία προϊόντων που ορίζεται
στο άρθρο 2 και να συµµορφώνεται µε τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτηµα.

(1) ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σκοποί των κριτηρίων
Σκοποί των κριτηρίων ειδικότερα είναι:
— ο περιορισµός της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και των δυνητικών κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση ενέργειας (πλανητική αύξηση της θερµοκρασίας, οξίνιση, εξάντληση των µη ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων) µέσω της µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας,
— ο περιορισµός της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που συνεπάγεται η χρήση φυσικών πόρων µέσω της ενθάρρυνσης της
παραγωγής ηλεκτρικών σκουπών µεγάλης ανθεκτικότητας, ανακυκλώσιµων και συντηρήσιµων (εφεξής θα αναφέρονται ως «το
προϊόν»),
— ο περιορισµός της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και των δυνητικών κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση επικίνδυνων
ουσιών, µέσω της µείωσης της χρήσης αυτών των ουσιών.
Τα κριτήρια είναι τέτοια ώστε να προάγεται η εφαρµογή της βέλτιστης πρακτικής (βέλτιστη περιβαλλοντική χρήση) και η περιβαλλοντική συνείδηση των καταναλωτών. Επιπλέον, η σήµανση των πλαστικών κατασκευαστικών στοιχείων ενθαρρύνει την
ανακύκλωση.
Τα κριτήρια τίθενται σε επίπεδα τα οποία προάγουν την επισήµανση των ηλεκτρικών σκουπών που παράγονται χωρίς να επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον.
Απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίµηση και την εξακρίβωση
Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίµηση και την εξακρίβωση αναφέρονται σε κάθε κριτήριο.
Όπου κρίνεται σκόπιµο, γίνονται δεκτές διαφορετικές µέθοδοι δοκιµών από αυτές που αναφέρονται σε κάθε κριτήριο εφόσον
θεωρηθούν ως ισοδύναµες από τον αρµόδιο φορέα αξιολόγησης της αίτησης.
Όπου είναι δυνατό, οι δοκιµές διεξάγονται σε καταλλήλως διαπιστευµένα εργαστήρια ή εργαστήρια που πληρούν τις απαιτήσεις
που προβλέπονται στο πρότυπο ΕΝ ISO 17025 και είναι ικανά να εκτελέσουν τις σχετικές δοκιµές.
Όταν ο αιτών καλείται να παράσχει στην αρµόδια αρχή βεβαιώσεις, τεκµηρίωση, αναλύσεις, πρακτικά δοκιµών, ή άλλα τεκµήρια
από τα οποία να προκύπτει η συµµόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον
αιτούντα ή/και τον (τους) προµηθευτή(-ές) του ή/και τους προµηθευτές τους, κ.λπ., κατά περίπτωση.
Όπου κρίνεται σκόπιµο, οι αρµόδιοι οργανισµοί µπορούν να απαιτήσουν την υποβολή δικαιολογητικών και να διεξαγάγουν
ανεξάρτητους ελέγχους.
Συνιστάται στους αρµόδιους φορείς να συνεκτιµούν την εφαρµογή αναγνωρισµένων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
όπως το EMAS και το ISO 14001, όταν αξιολογούν αιτήσεις και ελέγχουν την συµµόρφωση προς τα κριτήρια του παρόντος
παραρτήµατος (σηµείωση: η εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων διαχείρισης δεν είναι υποχρεωτική).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Κατανάλωση ενέργειας και απόδοση στην αφαίρεση σκόνης
α) Μετά από 5 αναρροφήσεις σε τάπητα Wilton, η απόδοση στην αφαίρεση σκόνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 % και η
καταναλωθείσα ενέργεια πρέπει να είναι λιγότερη από 345 Wh.
β) Μετά από 1 αναρρόφηση σε σκληρό δάπεδο, όπως προσδιορίζεται στο σηµείο 5.2 του ΕΝ 60312, η απόδοση στην αφαίρεση σκόνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 98 % και η καταναλωθείσα ενέργεια πρέπει να είναι λιγότερη από 69 Wh.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: για κάθε ένα από τα ως άνω κριτήρια α) και β), ο αιτών καταθέτει έκθεση δοκιµής όπου αναφέρεται η ποσότητα αφαιρούµενης σκόνης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 60312 όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, η οποία εκτελείται µε άδειο σάκο ή περιέκτη/δεξαµενή σκόνης (όπως εφαρµόζεται). Η επιφάνεια του σκληρού δαπέδου πρέπει να αποτελείται από αλουστράριστο αντικολλητό (stratified) ξύλο πεύκου ή από αντίστοιχη σανίδα ελάχιστου πάχους 15 mm.
2. Ανθεκτικότητα
α) Ο κινητήρας πρέπει να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 550 ωρών.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει έκθεση δοκιµής, σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής IEC 312 άρθρο 19.1 ή
το EN 60-312.
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β) Το ρύγχος αναρρόφησης πρέπει να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 1 000 περιστροφών του τυµπάνου.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει έκθεση δοκιµής, σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής IEC 312 άρθρο 20.1 ή
το EN 60-312.
γ) Ο εύκαµπτος σωλήνας πρέπει να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 40 000 ταλαντώσεων.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει έκθεση δοκιµής, σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής IEC 312 άρθρο 20.2 ή
το EN 60-312.
δ) Ο κεντρικός διακόπτης έναρξης και παύσης λειτουργίας πρέπει να λειτουργεί µηχανικά και ηλεκτρικά τουλάχιστον
2 500 φορές.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει έκθεση δοκιµής, όπου αναφέρεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η
δοκιµή εκτελείται στην ηλεκτρική σκούπα χωρίς να είναι συνδεδεµένο το ρύγχος.
ε) Ο κατασκευαστής παρέχει διετή τουλάχιστον εγγύηση λειτουργίας της ηλεκτρικής σκούπας. Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει
από την ηµεροµηνία παράδοσης στον πελάτη.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει αντίγραφο της εγγύησης που διανέµει µε το προϊόν.
στ) Εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα όλων των ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του προϊόντος
για δέκα τουλάχιστον έτη από τη στιγµή παύσης της παραγωγής.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει σχετική δήλωση µαζί µε κατάλληλη τεκµηρίωση.

3. Ανακυκλωσιµότητα, απόσυρση και ανακύκλωση
α) Ο κατασκευαστής ελέγχει την αποσυναρµολόγηση της κεντρικής µονάδας και συντάσσει σχετική έκθεση η οποία τίθεται
στη διάθεση τρίτων εφόσον την ζητήσουν.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει σχετική δήλωση µαζί µε αντίγραφο της έκθεσης αποσυναρµολόγησης.
β) Τα ηλεκτρικά τµήµατα πρέπει να συνδέονται µηχανικά, ώστε να διευκολύνεται η αποσυναρµολόγηση και η ανακύκλωση.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει σχετική δήλωση µαζί µε την κατάλληλη τεκµηρίωση, όπου αναφέρεται
ο σχεδιασµός του προϊόντος και οι µηχανικές διασυνδέσεις των ηλεκτρικών µερών του. Η έκθεση αποσυναρµολόγησης
που καταθέτει ο αιτών (όπως προβλέπεται ανωτέρω) πρέπει να επιβεβαιώνει τα εν λόγω στοιχεία.
γ) Τα µεταλλικά τµήµατα πρέπει να είναι ευκόλως προσπελάσιµα, ώστε να διευκολύνεται η αποσυναρµολόγηση και η
ανακύκλωση.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει σχετική δήλωση µαζί µε την κατάλληλη τεκµηρίωση, όπου αναφέρεται
ο σχεδιασµός του προϊόντος και η προσπελασιµότητα των µεταλλικών µερών του. Η έκθεση αποσυναρµολόγησης που
καταθέτει ο αιτών (όπως προβλέπεται ανωτέρω) πρέπει να επιβεβαιώνει τα εν λόγω στοιχεία.
δ) Η ηλεκτρική σκούπα (συµπεριλαµβανόµενου του ρύγχους αναρρόφησης και του εύκαµπτου σωλήνα) δεν πρέπει να περιέχει µόλυβδο, υδράργυρο, κάδµιο, εξασθενές χρώµιο, πολυβρωµιωµένα διφαινύλια (PBBs) ή/και πολυβρωµιωµένους διφαινυλαιθέρες (PBDEs), εκτός από τα επιτρεπόµενα σύµφωνα µε το παράρτηµα της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικινδύνων
ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (RoHS) (1) και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει σχετική δήλωση µαζί µε κατάλληλη τεκµηρίωση, όπου αναφέρονται τα
επιβραδυντικά φλόγας που χρησιµοποιήθηκαν (όπου ισχύει). Έως τη στιγµή που θα έχουν καθοριστεί οι επιτρεπόµενες
µέγιστες τιµές συγκέντρωσης για αυτές τις ουσίες στο πλαίσιο της προαναφερόµενης οδηγίας, ο αιτών ή/και ο (οι)
προµηθευτής(-ές) του υποβάλλουν δήλωση ότι οι εν λόγω ουσίες δεν έχουν προστεθεί εσκεµµένα στην ηλεκτρική
σκούπα ή σε κάποιο από τα κατασκευαστικά της µέρη.
ε) Τα πλαστικά µέρη δεν πρέπει να περιέχουν µεταλλικά ένθετα τα οποία δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει σχετική δήλωση µαζί µε κατάλληλη τεκµηρίωση, όπου αναφέρεται η
φύση τυχόν µεταλλικών ενθεµάτων. Η έκθεση αποσυναρµολόγησης που καταθέτει ο αιτών (όπως προβλέπεται
ανωτέρω) πρέπει να επιβεβαιώνει τα εν λόγω στοιχεία.
στ) Τα πλαστικά µέρη που είναι βαρύτερα από 25 gr δεν πρέπει να περιέχουν χλωροπαραφίνες µε µήκος αλυσίδας 10-13
ατόµων C, περιεκτικότητας σε χλώριο > 50 % κατά βάρος (CAS 85535-84-8).
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει σχετική δήλωση µαζί µε κατάλληλη τεκµηρίωση, όπου αναφέρονται τα
επιβραδυντικά φλόγας που χρησιµοποιήθηκαν (όπου ισχύει).
(1) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.
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ζ) Τα πλαστικά µέρη που είναι βαρύτερα από 25 gr δεν περιέχουν επιβραδυντικά φλόγας ουσίες ή παρασκευάσµατα που
περιέχουν ουσίες οι οποίες έχουν ταξινοµηθεί ή ενδέχεται να έχουν ταξινοµηθεί τη στιγµή υποβολής της αίτησης ως
R45 (ενδέχεται να προκαλεί καρκίνο), R46 (ενδέχεται να προκαλεί κληρονοµικές γενετικές βλάβες), R50 (πολύ τοξικό
για υδρόβιους οργανισµούς), R51 (τοξικό για υδρόβιους οργανισµούς), R52 (επιβλαβές για υδρόβιους οργανισµούς),
R53 (ενδέχεται να προκαλεί χρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον), R60 (ενδέχεται να διαταράσσει τη γονιµότητα)
ή R61 (ενδέχεται να προκαλεί βλάβες στο έµβρυο), κατά την έννοια των διατάξεων της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών (1) και των µετέπειτα τροποποιήσεων
αυτής.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή/και οι προµηθευτές του υποβάλλουν καταθέτουν σχετική δήλωση µαζί µε
κατάλληλη τεκµηρίωση, όπου αναφέρονται τα επιβραδυντικά φλόγας που χρησιµοποιήθηκαν (όπου ισχύει) µαζί µε τα
σχετικά φύλλα δεδοµένων ασφαλείας υλικού.
η) Τα πλαστικά µέρη που είναι βαρύτερα από 25 gr φέρουν µόνιµη σήµανση που ταυτοποιεί το υλικό, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 11469.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει σχετική δήλωση µαζί µε κατάλληλη τεκµηρίωση.
θ) Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει την απόσυρση του προϊόντος για ανακύκλωση, και κάθε µέρους που αντικαθίσταται,
εκτός από τους σάκους συλλογής σκόνης και τα φίλτρα. Η απόσυρση γίνεται χωρίς επιβάρυνση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι τοπικές ή εθνικές αρχές έχουν θεσπίσει την καταβολή σχετικού τέλους.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει σχετική δήλωση µαζί µε κατάλληλη τεκµηρίωση.

4. Θόρυβος
Ο θόρυβος (ακουστική ισχύς) πρέπει να δηλώνεται στο προϊόν και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 76 dBA (τιµή αναφοράς: 1
picoWatt).
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει έκθεση δοκιµής, σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής EN 60704-2-1 και η
δήλωση σχετικά µε το θόρυβο πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο EN 60704-3. Ο αιτών καταθέτει αντίγραφο της
δήλωσης µε τον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται στον καταναλωτή.

5. Εκποµπή σκόνης
α) Η ποσότητα εκπεµπόµενης σκόνης (Q) πρέπει να είναι µικρότερη των 0,01 mg/m3.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει έκθεση δοκιµής, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο δοκιµής EN 60312.
β) Τα φίλτρα σκόνης πρέπει να αντικαθίστανται ή να πλένονται και πρέπει να είναι ανοιχτόχρωµα.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δήλωση συµµόρφωσης µε την ως άνω απαίτηση.

6. Αντίσταση του ρύγχους αναρρόφησης στη µετακίνηση
Η αντίσταση του ρύγχους αναρρόφησης στη µετακίνηση (R) πρέπει να είναι µικρότερη των 25 N.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει έκθεση δοκιµής, χρησιµοποιώντας τη δοκιµή EN 60312.

7. Πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως
Το προϊόν πωλείται συνοδευόµενο από σχετικές οδηγίες χρήσεως, όπου µεταξύ άλλων παρέχονται υποδείξεις σχετικά µε την
ορθή οικολογική χρήση αυτού, και πιο συγκεκριµένα:
α) η πληροφορία ότι η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη χρήση µπορεί να µειωθεί σηµαντικά εάν ο περιέκτης σκόνης ή
ο σάκος αδειάζεται όταν είναι γεµάτος. (Σηµείωση: η συµµόρφωση µε αυτό το κριτήριο δεν είναι απαραίτητη όταν ο
κατασκευαστής µπορεί να αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει)·
β) η σύσταση να διακόπτεται η λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας όταν αυτή δεν χρησιµοποιείται·
γ) πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση και τη διαθεσιµότητα ανταλλακτικών·
δ) η πληροφορία ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την κατάλληλη ανακύκλωση και δεν πρέπει να απορρίπτεται· οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο ο καταναλωτής µπορεί να χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες απόσυρσης που
προσφέρει ο κατασκευαστής·
(1) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.
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ε) η πληροφορία ότι στο προϊόν έχει χορηγηθεί το οικολογικό σήµα της ΕΕ Flower µε σύντοµη επεξήγηση του περιεχοµένου του, καθώς και η υπόδειξη ότι περισσότερες πληροφορίες για το οικολογικό σήµα µπορούν να αναζητηθούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu.int/ecolabel·
στ) πληροφορίες για τις διάφορες διαδικασίες συντήρησης, ιδίως για την αλλαγή σάκου (ή το άδειασµα του περιέκτη σκόνης)
και φίλτρων·
ζ) δείκτης ο οποίος να δείχνει ότι ο σάκος ή ο περιέκτης σκόνης είναι γεµάτος και χρειάζεται αντικατάσταση ή άδειασµα,
εκτός εάν αυτό φαίνεται σαφώς κατά την κανονική χρήση·
η) πληροφορίες σχετικά µε το βάρος του προϊόντος.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: ο αιτών δηλώνει τη συµµόρφωση του προϊόντος µε αυτές τις απαιτήσεις και καταθέτει αντίγραφο των οδηγιών χρήσης στον αρµόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση.
8. Πληροφορίες που πρέπει να περιέχει το οικολογικό σήµα
Στο δεύτερο πλαίσιο του οικολογικού σήµατος αναγράφεται το κείµενο που ακολουθεί:
— Αποτελεσµατικός καθαρισµός, χαµηλές εκποµπές σκόνης, χαµηλά επίπεδα θορύβου.
— Μικρή κατανάλωση ενέργειας.
— Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δυνατότητα ανακύκλωσης.
Εκτίµηση και εξακρίβωση: ο αιτών δηλώνει τη συµµόρφωση του προϊόντος µε αυτές τις απαιτήσεις και καταθέτει αντίγραφο του οικολογικού σήµατος όπως εµφανίζεται στη συσκευασία ή/και στο προϊόν ή/και στην περιεχόµενη τεκµηρίωση.
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